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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao iniciar a prova, assinale no seu CARTÃO RESPOSTA o tipo de prova indicado no Caderno de Questões. 

❖ 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 Objetivas será de 3 (três horas) corridas. 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, número do documento de identidade. 

❖ O CARTÃO RESPOSTA 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 decorrida 1 (uma) hora do tempo da Prova Objetiva 

e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Os 3 (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. 

 

 
TÉCNICO I - ENFERMEIRO – TIPO A 

❖ Ao receber este caderno, marque seu tipo de prova em seu CARTÃO RESPOSTA. A ausência desse registro acarretará a 

eliminação do candidato, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. 

▪ Verifique se a sua opção de CARGO está correta e se esse caderno contém 42 QUESTÕES de múltipla escolha, 

numeradas de 01 a 42. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Precariedade e salário estudantil 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

 Em 8 de novembro de 2019, Anas, estudante de Ciência Política em Lyon, imolou-se com fogo dentro dos muros do 
Centro Regional de Obras Universitárias e Escolares (Crous). Depois, entrou em coma. Em consonância com a comunicação 
governamental, a cobertura de seu gesto feita pela mídia e as manifestações que a ela se seguiram se concentraram muito na 
queda de um quadro do Ministério do Ensino Superior, especialmente na “precariedade estudantil”, fenômeno geralmente 
ilustrado pelo baixo número de bolsas, na parcela daqueles que trabalham em paralelo com os estudos (46% em 2016) ou na 
taxa de pobreza dessa população (21,9% da quantidade de alunos em 2015). As constatações e as soluções políticas formuladas 
por Anas na carta que deixou e por seu sindicato, o Solidaires Étudiant-e-s, foram menos discutidas. 
 Dessa forma, pouco se falou sobre sua reivindicação de um salário estudantil. A medida, associada à gratuidade do 
ensino superior, consiste em conceder a cada aluno uma remuneração igual a uma referência salarial, por exemplo, o salário 
mínimo interprofissional de crescimento (Smic, cerca de 1.200 euros líquidos por mês). Ela reflete um projeto político mais 
ambicioso, que vai além da luta contra a precariedade, pois envolve trabalhar por uma mudança radical na sociedade, travando 
uma batalha cultural em torno da definição do trabalho. 
 Na França, os primeiros projetos a favor do salário estudantil foram expostos no âmbito da Resistência, a partir de 1943, 
por sindicatos de empregados, por associações de jovens e pelos dois sindicatos de estudantes existentes na época, a União 
Nacional dos Estudantes da França (Unef) e a União das Grandes Escolas (UGE). A ideia foi retomada em 1945 por um punhado 
de membros da Unef. Dadas as dificuldades materiais (comida racionada, moradias destruídas pela guerra), a imagem do 
“estudante pobre” foi então mobilizada, enquanto os apelos à caridade se multiplicavam. Le Figaro, em sua edição de 8 de abril 
de 1948, pedia a seus leitores, por exemplo, que “colocasse na mesa da família um talher a mais, uma ou duas vezes por semana, 
para um aluno em dificuldade”. 
 (...) 
 A carta de Grenoble teve seu momento de glória em maio de 1951. Ela foi recebida em sessão plenária na Assembleia 
Nacional por deputados comunistas e democrata-cristãos que tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela Unef. Em 
sua exposição, o relator do projeto, o democrata-cristão Raymond Cayol, defendeu a medida em nome “do valor pessoal do 
estudante, de sua qualidade atual [e] do trabalho que ele realiza”. Além de uma integração das escolas particulares à universidade 
pública e uma reforma da arquitetura geral dos treinamentos, inspirada no plano Langevin-Wallon, de 1947, a proposta 
parlamentar previa o pagamento a cada aluno de uma remuneração alinhada com o salário-base usado para calcular os 
benefícios familiares. 
 A proposta foi finalmente adiada sine die. (...) 
 Desde esse fracasso, a reivindicação desapareceu um pouco do cenário político francês. Com a teoria do capital 
humano, que ganhou influência nos últimos vinte anos, os estudantes são vistos mais como investidores: eles tentam maximizar 
sua renda futura e, portanto, parece então impensável remunerá-los. No entanto, as ideias da Carta de Grenoble continuaram a 
se disseminar, inclusive fora da França, onde organizações vez por outra retomaram esse projeto. Foi recentemente o caso em 
Quebec, por ocasião de uma greve de estagiários, lançada entre 2017 e 2019 por Comitês Unitários sobre Trabalho Estudantil 
(Cute). 
 O movimento começou alguns anos após a contestação da “Primavera do Bordo”, que (temporariamente) fez fracassar 
um projeto para aumentar de maneira drástica as taxas de matrícula. Na linha de visão dos Cute: esse trabalho muitas vezes 
imposto e exaustivo representado pelos estágios, que duram vários meses e são realizados fora do local de estudos. Prova, de 
acordo com ativistas, de que já existe trabalho estudantil remunerado e reconhecido, mas apenas nos treinamentos em que as 
mulheres estão em minoria (engenharia, administração, TI, medicina); nos setores em que elas são majoritárias (assistência 
social, educação, cuidados de enfermagem), prevalecem os estágios mal remunerados ou não pagos. Essa estratégia levou 
dezenas de milhares de pessoas a exigir um salário por seus estágios e estudos, e a participar de greves, que atingiram o pico 
no inverno de 2018. Se é muito cedo para fazer um balanço, o movimento já pode se orgulhar de ter obtido, na primavera de 
2019, bolsas de estágio de 600 a 3 mil euros para cursos de treinamento feminizados que até então não eram remunerados. 

 

(Aurélien Casta. Le monde diplomatique. 7 de janeiro de 2020.) 
 

1. Com base nas ideias do TEXTO I, assinale a afirmativa correta. 
 

A) A manifestação individual de novembro de 2019 foi o estopim para reacender avidamente a discussão em torno da necessidade de 
existência de um salário estudantil. 

B) Na década que se seguiu à II Guerra Mundial, as diversas discussões e projetos para a implantação de um salário estudantil 
mantiveram viva a ideia, que foi finalmente votada em Plenário e colocada em prática na década de 1950. 

C) Com o tema em debate arrefecido, o surgimento da noção de capital humano reacendeu a ideia de instauração de um salário 
estudantil, que veio a promover movimentos e discussões para além das fronteiras da França. 

D) Na França, em 2019, finalmente se instituiu uma lei que garante o salário estudantil, após uma greve nacional dos estagiários de 
grandes empresas e universidades. 
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2. Para defender suas ideias, o TEXTO I só não se vale de 
 

A) dados estatísticos. 
B) referência textual a elementos do ordenamento jurídico. 
C) referência a instituições jornalísticas respeitáveis. 
D) citações de atores envolvidos no debate. 
 

 

3. ...na parcela daqueles que trabalham em paralelo com os 
estudos (46% em 2016) (linha 5)  
 

O segmento sublinhado no excerto acima, em relação ao 
trecho anterior, exerce função  

 

A) conativa. 
B) fática. 
C) metalinguística.  
D) referencial. 
 

 

4. Assinale a alternativa em que o pronome indicado, no TEXTO 
I, apresente papel exofórico. 
 

A) (d)aqueles (linha 5) 
B) esse (linha 29) 
C) esse (linha 32) 
D) Essa (linha 40) 
 

 

5. Na linha 28, a expressão latina sine die indica que o adiamento 
da proposta  
 

A) ocorreu em clima de discordância dos Parlamentares. 
B) se deu sem que se estabelecesse uma nova data para a 

retomada do debate. 
C) ocorreu de forma terminativa e definitiva, sem possibilidade de 

retomada. 
D) se fez válido com a anuência de todos os Parlamentares. 
 

 

6. Assinale a alternativa em que a palavra, no TEXTO I, 
apresente papel adjetivo. 
 

A) que (linha 5) 
B) menos (linha 7) 
C) estudantes (linha 14) 
D) vinte (linha 30) 
 

 

7. Assinale a alternativa em que a oração indicada apresente 
classificação distinta da das demais. 
 

A) que a ela se seguiram (linha 3) 
B) que vai além da luta contra a precariedade (linha 11) 
C) de que já existe trabalho estudantil remunerado e reconhecido 

(linha 38) 
D) em que as mulheres estão em minoria (engenharia, 

administração, TI, medicina) (linhas 38 e 39) 
 
 
 

8. Assinale a alternativa em que o SE, no TEXTO I, não 
apresente classificação como pronome reflexivo ou parte 
integrante do verbo. 

 

A) se falou (linha 8) 
B) imolou-se (linha 1) 
C) se concentraram (linha 3) 
D) se multiplicavam (linha 17) 

 

 

9. ...prevalecem os estágios mal remunerados ou não pagos. 
(linha 40) 
 

Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, 
independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido 
a correção gramatical. 
 

A) hão de existir os estágios mal remunerados ou não pagos 
B) houveram os estágios mal remunerados ou não pagos 
C) deviam haver os estágios mal remunerados ou não pagos 
D) pode existir os estágios mal remunerados ou não pagos 

 

 

10. ...tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela 
Unef. (linha 22) 
 

Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, 
independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido 
a correção gramatical. 
 

A) tinham decidido aspirar a ideia de salário defendida pela Unef  
B) tinham decidido lembrar a ideia de salário defendida pela Unef 
C) tinham decidido se referir a ideia de salário defendida pela 

Unef 
D) tinham decidido aludir a ideia de salário defendida pela Unef 

 

INFORMÁTICA 

 
11. No Microsoft Excel, considere uma planilha com as células 

abaixo já preenchidas. Sabe-se que a célula D1 possui uma 
função que resulta no número exibido:  
 

 
 

Assinale a alternativa que indica corretamente qual 
função foi digitada na célula D1. 

 
A) =MEDIA(A1:D1)*SOMA(A1:C1) 
B) =SOMA(A1;B1;C1;D1)-6 
C) =PROCV(A1:C1) 
D) =MEDIA(A1;B1;C1)*SOMA(A1:C1) 
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12. Sobre Microsoft Power Point, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O ícone  pode ser encontrado na aba “Inserir” e tem a 
função de exibir o valor matemático correspondente à variável 
pi (3,141592...). 

II. O texto selecionado será apagado ao se utilizar o ícone 

. 

III. Os ícones  inserem ‘formas’ e ‘gráficos’ no 
slide selecionado, respectivamente. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em III. 
B) apenas em II e III. 
C) apenas em I e II. 
D) apenas em I e III. 

 

 

13. Correio eletrônico é uma das formas de trocas de mensagens 
mais utilizadas na atualidade. Além do conteúdo da 
mensagem existem outros campos a serem preenchidos, 
como, por exemplo, ‘De’ e ‘Para’, que identificam os endereços 
de e-mail do remetente e do destinatário, respectivamente. 
Assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade correta 
dos campos ‘Cc’ e ‘Cco’. 
 

A) Os endereços de e-mail no campo ‘Cc’ serão copiados, 
enquanto os endereços no campo ‘Cco’ serão armazenados 
na lista de contatos. 

B) Os endereços de e-mail no campo ‘Cc’ serão copiados, 
enquanto os endereços no campo ‘Cco’ serão copiados de 
forma oculta. 

C) Os endereços de e-mail no campo ‘Cco’ serão excluídos, 
enquanto os endereços no campo ‘Cc’ serão copiados de 
forma oculta. 

D) Os endereços de e-mail no campo ‘Cco’ serão anexados ao 
corpo da mensagem, enquanto os endereços no campo ‘Cc’ 
serão copiados. 

 

 

14. Considere os seguintes softwares: 
 

I. Mozilla Thunderbird 
II. Opera 
III. Microsoft Edge 
IV. Mozilla Firefox 
V. Microsoft Outlook 

 

Assinale a alternativa que indica corretamente quais destes 
softwares são navegadores Web. 

 

A) apenas I 
B) apenas II e III 
C) apenas II, III e IV 
D) apenas III e IV 

 
 
 

15. Sobre o Microsoft Word, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a descrição e funcionalidade dos ícones 
expostos abaixo: 

 

I.        II.          III.  

IV.           V.  

 

A) O ícone V trata do espaçamento entre linhas, enquanto os 
ícones I, II, III e IV do alinhamento do texto, sendo, 
respectivamente, alinhar para esquerda, centralizado, alinhar 
para direita e justificado. 

B) Os ícones listados não fazem parte do pacote Office. 
C) O ícone IV trata do espaçamento entre linhas, enquanto o V 

trata do deslocamento do texto selecionado para cima ou para 
baixo. Por fim, os ícones I, II e III, são, respectivamente, alinhar 
para esquerda, centralizado e alinhar para direita. 

D) O ícone V trata do espaçamento entre linhas, enquanto os 
ícones I, II, III e IV tratam do alinhamento do texto, sendo, 
respectivamente, alinhar para esquerda, justificado, alinhar 
para direita e centralizado. 

  

 

16. Considerando hipoteticamente que Pedro receba um e-mail 
com um arquivo anexo e deseje respondê-lo ao remetente, é 
correto afirmar que, quando ele clicar no botão de responder,  
 

A) o campo Assunto não será preenchido automaticamente. 
B) o campo Para deverá ser preenchido. 
C) o campo Para só permitirá preenchimento com o e-mail do 

remetente. 
D) o texto original do remetente será mantido. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Analisando a proposição “Se não estudarmos o conteúdo de 
Raciocínio Lógico por ser extenso ou não estudarmos por 
considerarmos complicado, então não nos sairemos bem no 
concurso”, assinale a alternativa correta no que se refere ao 
estudo de Estruturas Lógicas. 
 

A) A negação da proposição “não estudamos o conteúdo de 
Raciocínio Lógico por ser extenso ou não estudamos por 
considerarmos complicado” está expressa corretamente por 
“estudamos o conteúdo de Raciocínio Lógico por ser extenso 
ou estudamos por considerar complicado”. 

B) A proposição é logicamente equivalente à proposição: “Se nos 
sairmos bem no concurso, estudaremos o conteúdo de 
Raciocínio Lógico por ser extenso e por considerarmos 
complicado”. 

C) A proposição é logicamente equivalente à proposição 
“Estudaremos o conteúdo de Raciocínio Lógico por ser 
extenso ou estudaremos por considerarmos complicado ou 
não nos sairemos bem no concurso.” 

D) Se a proposição for verdade, então será́ verdadeira a 
proposição “estudaremos o conteúdo de Raciocínio Lógico 
para não nos sairmos bem no concurso”. 
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18. André, Airton e Carlos são três alunos de pós-graduação em 
Educação. Em seus projetos, sabe-se que um deles estuda 
Piaget, um outro, Vygotsky e o terceiro Lakatos. Sabe-se ainda 
que: Airton ou Carlos estuda Piaget, mas não ambos; André 
ou Carlos estuda Vygotsky, mas não ambos; André estuda 
Piaget ou Airton estuda Lakatos, mas não ocorrem as duas 
opções simultaneamente e Carlos ou Airton estuda Lakatos, 
mas não ambos. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os teóricos estudados por André, Airton e Carlos, 
respectivamente. 

 

A) Vygotsky, Lakatos e Piaget 
B) Piaget, Vygotsky e Lakatos 
C) Lakatos, Piaget e Vygotsky 
D) Piaget, Lakatos e Vygotsky  
 

19. Analisando a sequência de números (2, 5, 8, 20, 50, 80, __) 
por meio do reconhecimento do seu padrão, assinale a 
alternativa que possui o valor correto para a soma dos 
algarismos do sétimo termo.  
 

A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8  
 

20. Supondo verdade a proposição “todo concurseiro é estudioso”, 
pode-se inferir corretamente que 
 

A) é necessariamente verdadeira a proposição “algum 
concurseiro não é estudioso”. 

B) é necessariamente verdadeira a proposição “nenhum 
concurseiro é estudioso”. 

C) é necessariamente verdadeira a proposição “algum 
concurseiro é estudioso”. 

D) é verdadeira ou falsa a proposição “algum concurseiro não é 
estudioso”. 

 

21. Analisando os argumentos: 

 
I. Se 17 é primo, então 17 não divide 68                           
      17 divide 68                                                                                                 

_____________________________. 
      Logo, 17 não é primo.          
 
II. Se é domingo, João vai ao parque 
      João não foi ao parque                                                                 

_________________________.                                                 
Logo, não é domingo. 

 
Assinale a alternativa correta sobre a validade dos argumentos 
dados. 
 

A) Os argumentos I e II são sofismas. 
B) Os argumentos I e II são válidos. 
C) O argumento I é válido e o argumento II é um sofisma. 
D) O argumento I é um sofisma e o argumento II é válido. 
 

RASCUNHO 
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22. Em uma empresa educacional, a diretora quer comemorar os 
aniversariantes do mês. Diante disso, deparou-se com um 
problema de logística em seu planejamento: qual seria o 
número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para 
que possamos afirmar que nele há, pelo menos, 4 pessoas 
nascidas no mesmo mês, para assim organizar melhor o 
evento? O número que responde corretamente a dúvida da 
diretora é 

 
A) 37. 
B) 49.  
C) 13. 
D) 25. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
23. Sobre as principais teorias administrativas na Enfermagem, 

assinale a alternativa correta. 
 

A) A Teoria de Wanda Horta é centrada nas tarefas, foi reflexo de 
um estudo realizado e aborda o reflexo da padronização. O 
empregado, funcionário, enfermeiro, por exemplo, será um 
especialista na tarefa executada por este, uma vez que 
executa muito bem tal tarefa. 

B) A Teoria Científica tem ênfase na estrutura e funções. Faz 
referência ao ambiente de trabalho. Defende que não adianta 
pensar em produção se não se fornece uma estrutura 
adequada de trabalho para o funcionário. 

C) A relação da Teoria Clássica na assistência de enfermagem 
ocorre quando o enfermeiro se preocupa tanto com a estrutura 
de trabalho que é oferecida para ele quanto com a estrutura 
que este irá oferecer para sua equipe. 

D) A relação da Teoria Clássica ocorre na elaboração ou simples 
adoção de manuais de técnicas e procedimentos, escalas 
diárias de divisão de atividades/fase mecanicista da 
administração e quando busca melhorar a produtividade dos 
profissionais. 

 

 

24. De acordo com o Decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei 
nº 7.498/86, assinale a alternativa correta. 
 

A) Ao Enfermeiro incumbe, como membro da equipe de saúde: 
direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura 
básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de 
serviço e de unidade de Enfermagem. 

B) Ao Enfermeiro incumbe, como membro da equipe de saúde:  
organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 
desses serviços. 

C) Ao Enfermeiro incumbe privativamente: prescrição de 
medicamentos previamente estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

D) Ao Enfermeiro incumbe privativamente: planejamento, 
organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços 
da assistência de Enfermagem. 

 

 

25. A via subcutânea vem surgindo cada vez mais como opção de 
infusão de medicamentos, com a hipodermóclise. Sobre o 
tema, assinale a alternativa correta. 

 

A) O acesso poderá ser puncionado em áreas edemaciadas, com 
hematoma e estado avançado de caquexia por hipotrofia do 
subcutâneo. 

B) Algumas indicações são, em casos de paciente com 
alterações gastrintestinais, fístula traqueobrônquica, coma e 
debilidade extrema. 

C) Podem ser infundidas soluções aquosas irritantes, pois a 
vascularização do tecido subcutâneo é similar à do tecido 
muscular. 

D) Nos casos de alguns fármacos, como a morfina, a 
biodisponibilidade após a administração por via subcutânea é 
menor que na via oral.  



pcimarkpci MjgwNDoyOWI4OjUwMjc6Mjk5MjplZGFmOjcwY2M6NTBhMjpiMzBj:U2F0LCAxMSBBcHIgMjAyMCAxMjo0Nzo1NyAtMDMwMA==

 

 

  

~ 7 ~ 
 

 CARGO: TÉCNICO I - ENFERMEIRO – TIPO A 

26. A exposição a material biológico pode resultar em infecção por 
patógenos como o vírus da imunodeficiência humana e os 
vírus das hepatites B e C. Sobre biossegurança, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) São fatores de risco para ocorrência de infecção: a 
patogenicidade do agente infeccioso, o volume e o material 
biológico envolvido e a carga viral/bacteriana da fonte de 
infecção. 

B) Após exposição em pele íntegra, lavar o local com clorexidina 
alcoólica exclusivamente em abundância. 

C) Nas exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente 
com água ou solução de água oxigenada. 

D) Se o acidente for percutâneo, lavar imediatamente o local com 
água e sabão ou solução antisséptica com detergente (PVPI, 
clorexidina). Fazer espremedura do local ferido, pois favorece 
a saída do agente infeccioso.  

 

 

27. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a 
detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à 
saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de 
estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica. 
Assinale a afirmativa incorreta sobre as competências da 
vigilância epidemiológica. 
 

A) Coordenar a resposta estadual às doenças e agravos 
transmissíveis de notificação compulsória, além dos riscos 
existentes ou potenciais, com ênfase no planejamento, 
monitoramento, avaliação, produção e divulgação de 
conhecimento/informação para a prevenção e controle das 
condições de saúde da população, no âmbito da saúde 
coletiva, baseados nos princípios e diretrizes do SUS. 

B) Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e 
avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais, 
relativas somente às infecções sexualmente transmissíveis 
(IST), HIV/Aids e Hepatites Bacterianas.  

C) Gerir e apoiar a operacionalização do Programa de 
Imunizações no Estado; contribuindo para o controle, 
eliminação e/ou erradicação de doenças imunopreveníveis, 
utilizando estratégias básicas de vacinação de rotina e de 
campanhas anuais, desenvolvidas de forma hierarquizada e 
descentralizada. 

D) Planejar, acompanhar e normatizar técnicas das ações de 
imunização no Estado. 

 

 

28. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma 
severa imunossupressão associada com o surgimento de 
infecções oportunistas e alguns tipos de neoplasias, causada 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Sabendo disso, 
assinale a alternativa em que o título do Diagnóstico de 
Enfermagem não se aplica ao paciente portador de HIV. 
 

A) Enfrentamento defensivo. 
B) Risco de sentimento de impotência. 
C) Risco de integridade da pele prejudicada. 
D) Disposição para processo perinatológico melhorada. 

 
 
 

29. Na Sistematização da Assistência de Enfermagem é 
imprescindível que o Enfermeiro realize exame físico 
diariamente no paciente, e, nessas investigações, aplique a 
escala de Braden para pacientes adultos, que mensura o risco 
de desenvolvimento de lesões por pressão.  
 

Sabendo disso, assinale V para as alternativas que forem 
verdadeiras e F para as que forem falsas.  

 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 

A) V, F, V, F 
B) V, V, F, V 
C) F, V, V, V 
D) V, V, F, V 

 

 

30. O Planejamento da Assistência de Enfermagem consiste em 
uma das etapas da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e este inicia-se pela priorização dos diagnósticos 
de enfermagem. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 
A) Os Resultados esperados são componentes essenciais na 

fase do Planejamento. Representam condições favoráveis que 
possam ser alcançadas por meio de ações prescritas e 
realizadas pela enfermagem.  

B) Na NIC constam listagens de resultados de enfermagem para 
cada diagnóstico da NANDA. Tem o propósito de verificar as 
mudanças apresentadas por eles após as intervenções de 
enfermagem. 

C) Na NOC temos a classificação das intervenções de 
enfermagem. Tem o objetivo de padronizar a linguagem usada 
pelos enfermeiros na descrição dos cuidados que eles 
realizam com os pacientes. 

D) Os Diagnósticos de Enfermagem configuram o roteiro diário 
que coordena as ações da equipe de enfermagem junto aos 
clientes.  Corresponde à dinamização do plano assistencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(     ) A escala de Braden é composta de 4 subclasses 
que refletem o grau de percepção sensorial, 
umidade, atividade física e fricção e cisalhamento. 

(     )  Todas as subclasses são graduadas de 1 a 4, 
exceto fricção e cisalhamento, cuja variação é de 1 
a 3.  

(     )  O grau de risco varia de 6 a 23, e pacientes adultos 
hospitalizados com escores de 16 ou abaixo são 
considerados de risco para a aquisição de lesão 
por pressão.  

(     )  Em população idosa, os graus 17 ou 18 já podem 
ser considerados críticos. 
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31. O Centro de Material e Esterilização (CME) destaca-se no 
contexto da organização de saúde de uma forma bastante 
peculiar por caracterizar-se como uma unidade de apoio a 
todos os serviços assistenciais e de diagnóstico que 
necessitem de artigos odonto-médico-hospitalares para a 
prestação de assistência aos seus usuários. 

 
Sabendo disso, assinale V para as alternativas que forem 
verdadeiras e F para as que forem falsas.  

(   ) Cabe aos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou 
Responsáveis por CME: realizar exclusivamente 
todas as etapas relacionadas ao processamento de 
produtos para saúde, recepção, limpeza, secagem, 
avaliação da integridade e da funcionalidade, 
preparo, desinfecção ou esterilização, 
armazenamento e distribuição para as unidades 
consumidoras. 

(   ) Cabe aos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou 
Responsáveis por CME: Propor e utilizar indicadores 
de controle de qualidade do processamento de 
produtos para saúde, sob sua responsabilidade. 

(   ) Cabe aos técnicos de Enfermagem da CME: 
Elaborar sistema de registro (manual ou 
informatizado) da execução, monitoramento e 
controle das etapas de limpeza e desinfecção ou 
esterilização, bem como da manutenção e 
monitoramento dos equipamentos em uso no CME. 

(   ) Cabe aos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou 
Responsáveis por CME: Participar da elaboração de 
sistema de registro (manual ou informatizado) da 
execução, monitoramento e controle das etapas de 
limpeza e desinfecção ou esterilização, bem como 
da manutenção e monitoramento dos equipamentos 
em uso no CME. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 

A) V, V, F, F 
B) V, F, V, F 
C) F, V, V, F  
D) F, V, F, V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. O surto devido à esclerose múltipla (EM) refere-se a um evento 
desmielinizante inflamatório agudo no sistema nervoso central 
(SNC), objetivamente observado ou relatado pelo paciente, 
com duração de pelo menos 24 horas, na ausência de febre 
ou infecção. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

A) Os surtos podem ser classificados de acordo com a 
interferência nas atividades da vida diária (AVD). O surto leve 
interfere nas AVD e requer ressuscitação cardiopulmonar ativa 
e treinamento dos familiares para contenção imediata na sua 
residência.   

B) A sintomatologia clínica independe da localização da lesão, 
sendo algumas áreas mais leves e menos acometidas que 
outras, como o nervo óptico, a medula espinhal e o tronco 
encefálico. 

C) O surto grave requer hospitalização e cuidados de 
enfermagem, pois pode acontecer amaurose unilateral, 
hemiparesia ou paraparesia graves, síndromes de tronco 
encefálico, ataxia, diplopia, entre outros que requerem muitas 
vezes hospitalização com intervenção medicamentosa. 

D) O tempo para recuperação dos sintomas de um surto não pode 
ser considerado como fator previsível nem se traduz em 
parâmetro útil para avaliar o tratamento dos surtos com 
fármacos, devido complexidade e incerteza de prognóstico. 

 

 

33. O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma causa 
potencialmente reversível de choque e parada 
cardiorrespiratória (PCR), e o tratamento é determinado pela 
gravidade.  
 

Sabendo disso, assinale V para as alternativas que forem 
verdadeiras e F para as que forem falsas.  

 

(     ) A diminuição aguda da pressão do ventrículo 
esquerdo, devido à obstrução da artéria pulmonar e 
à liberação de mediadores vasoativos, produz 
choque cardiogênico que pode progredir 
rapidamente para o colapso cardiovascular. 

(     ) A PCR pode ocorrer em algumas horas do início dos 
sintomas, sendo o ritmo chocável primário o mais 
comum. 

(     ) Deve se considerar o potencial risco de 
sangramento após a fibrinólise e acesso na escolha 
de intervenção, tendo em conta a localização, a 
disponibilidade de intervenções e as 
contraindicações para a fibrinólise. 

(     ) Não há consenso sobre a dose ideal de terapêutica 
trombolítica em PCR por TEP. 

  

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 

A) F, F, V, V 
B) F, V, V, F 
C) F, V, F, V 
D) V, V, V, F 
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34. Acerca da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-
nCoV), assinale a alternativa correta. 

 

A) O período médio de incubação da infecção por coronavírus é 
de 25.2 dias, com intervalo que pode chegar até 32.5 dias.  

B) Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos 
referidos são principalmente cardíacos. O paciente pode 
apresentar infarto agudo do miocárdio, estenose subaórtica e 
coarctação de aorta. 

C) Até o momento, o tratamento da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV) tem sido eficaz com o uso de 
Azitromicina associada com Anfotericina B. 

D) A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV 
é, em média, de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, 
dados preliminares do Novo Coronavírus (2019-nCoV) 
sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o 
aparecimento de sinais e sintomas. 

 

 

35. Artrite reumatoide é uma doença crônica autoimune que leva 
à destruição das articulações por erosão óssea. Sobre o tema, 
assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Os principais cuidados ao paciente com artrite reumatoide 
incluem: adotar medidas não farmacológicas de alívio da dor; 
evitar o sobrepeso e a obesidade para aliviar a sobrecarga nas 
articulações; realizar exercícios físicos adequados para 
aumentar e fortalecer o aparato muscular e evitar repouso 
prolongado. 

B) O processo da doença é caracterizado por episódios de dor, 
inchaço e limitação dos movimentos. 

C) O diagnóstico pode ser realizado através de exames clínicos 
laboratoriais e exames de imagens, sendo difícil nos estágios 
iniciais da doença. 

D) A fraqueza muscular é um sinal incomum e raro, assim como 
a dor e rigidez articular, o que favorece o desempenho do 
paciente nas atividades de vida diária. 

 

 

36. O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC ou CCIP) é um 
cateter venoso central longo, confeccionado em material 
macio e flexível, inserido através de uma veia periférica e 
posicionado no sistema venoso central. Sobre o tema, assinale 
a alternativa correta. 
 

A) Quando precocemente indicado evita exposição às punções 
de repetição proporcionando a preservação da rede venosa 
periférica e consequentemente diminuição do manuseio e 
exposição à dor, o enfermeiro está respaldado para a punção 
deste. 

B) Tem maior risco de infecção, exige técnica cirúrgica para 
implantação, aumenta o risco de dissecções venosas e o risco 
de pneumotórax e hemotórax. Somente o cirurgião está 
respaldado para a punção deste. 

C) Aumenta consideravelmente a exposição aos riscos de 
infiltrações, extravasamentos, necrose tecidual e flebite 
química, não pode permanecer por longo prazo no paciente e 
tem um elevado custo.  

D) No PICC não podem ser infundidas drogas como penicilina, 
fenobarbital, diazepam, soluções de potássio, dopamina e 
nitroprussiato. 

37. O cateterismo cardíaco é um exame invasivo que pode ser 
realizado de forma eletiva ou de urgência e emergência, para 
confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou 
avaliar o funcionamento das valvas e do músculo cardíaco. 
Sobre os cuidados de enfermagem pós cateterismo, assinale 
a afirmativa incorreta. 

 

A) Os cateteres são removidos e o introdutor é retirado pela 
equipe de enfermagem da Hemodinâmica. A seguir é realizada 
compressão manual para hemostasia – de 15 a 20 minutos (se 
a via de escolha tiver sido braquial ou femoral). A seguir é 
realizado curativo compressivo no local. 

B) No caso de o exame ter sido realizado pelo braço (artéria 
radial), será realizada apenas a retirada do introdutor e 
fechamento com curativo compressivo no local. O curativo 
será checado periodicamente, para averiguar a presença de 
sangramento no local. 

C) O tempo mínimo de repouso absoluto será de 8 a 10 horas (se 
por via femoral). A cabeceira do leito não poderá ser erguida a 
mais que 30°. O paciente ficará em repouso absoluto em 
decúbito lateral com o membro inferior onde foi realizado o 
cateterismo fletido, a fim de evitar hemorragias. 

D) O repouso após o cateterismo será realizado na unidade de 
recuperação do serviço de Hemodinâmica, onde o paciente 
ficará sob cuidados de enfermagem, tendo seus sinais vitais 
avaliados sempre que necessário. 

 

 

38. Alguns dos principais aliados no controle do sangramento no 
pós-operatório são os drenos de tórax, inseridos ao final da 
cirurgia, antes do fechamento hermético do mediastino. É por 
meio deles que possíveis sangramentos e outros derrames 
cavitários torácicos secundários ao ato cirúrgico podem ser 
eliminados, evitando-se complicações pós-operatórias como 
pneumotórax, hemotórax e, principalmente, o 
temido tamponamento cardíaco. Sobre os cuidados com dreno 
de tórax no adulto, assinale a alternativa correta. 
 

A) Documentar padrão da drenagem, frequência e aspecto do 
líquido exclusivamente nas primeiras 04 horas de pós-
operatório, pois é o intervalo crucial entre o desenvolvimento 
dos parâmetros mais importantes e fundamentais no 
diagnóstico de um possível tamponamento cardíaco.  

B) É importante observar a patência do dreno, se está oscilante, 
se há débito após mobilização, interrupção abrupta do fluxo, 
fixação adequada e nível correto de selo d’água. 

C) A quantidade drenada, aplicada diante do contexto clínico do 
paciente, é um dos principais preditores da necessidade de 
reabordagem. Um tamponamento deverá ser explorado caso 
a drenagem ultrapasse: 50 mL na 1ª hora, 80 mL na 2ª hora, 
100 mL na 3ª hora ou 120 mL nas 3ªs horas do pós-operatório 
imediato. 

D) Os critérios considerados para a retirada dos drenos no PO 
são: Fluxo de drenagem líquida maior de 150 ml/24 horas 
(2ml/kg/dia), de 12 a 24 horas após cessada a fuga aérea, 
tempo máximo de 02 dias de drenagem, mesmo quando não 
resolvida a intercorrência pleural.  
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39. De acordo com a Resolução Cofen nº 0464/2014, que 
normatiza a atuação da equipe de 
enfermagem na atenção domiciliar, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) A atenção domiciliar de enfermagem deve ser executada no 
contexto da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
sendo pautada por normas, rotinas, protocolos validados e 
frequentemente revisados, com a operacionalização do 
Processo de Enfermagem, de acordo com as etapas previstas 
na Resolução Cofen nº 358/2009, a saber: exame físico, 
prescrição, evolução e passagem de plantão. 

B) As ações concernentes à atenção domiciliar de enfermagem 
devem ser registradas em livro de ata. 

C) Na atenção domiciliar de enfermagem, compete ao Técnico 
em Enfermagem: dimensionar a equipe de enfermagem, 
planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar a 
prestação da assistência de enfermagem, organizar e 
coordenar as condições ambientais, equipamentos e materiais 
necessários à produção de cuidado competente, resolutivo e 
seguro, sob supervisão indireta do enfermeiro. 

D) A atenção domiciliar de enfermagem abrange um conjunto de 
atividades desenvolvidas por membros da equipe de 
enfermagem, caracterizadas pela atenção no domicílio do 
usuário do sistema de saúde que necessita de cuidados 
técnicos. 

 

 

40. Na atenção ao paciente pré-cirúrgico, a equipe de 
enfermagem é responsável pelo seu preparo, estabelecendo e 
desenvolvendo diversas ações de cuidados de enfermagem, 
de acordo com a especificidade da cirurgia. Sobre o tema, 
assinale a afirmativa incorreta. 

 

A) O Enfermeiro deve iniciar a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem Perioperatória (SAEP) e realizar algumas 
orientações pré-operatórias: informar horário previsto da 
cirurgia, explicar de forma simples e lúdica qual procedimento 
cirúrgico será realizado, entre outros. 

B) O profissional deve explicar ao paciente quanto ao manejo 
para reabilitação no pós-operatório como exercícios 
respiratórios, manejo da dor, deambulação precoce, cuidados 
com drenos e bolsas coletoras (quando necessário), cuidados 
com incisão cirúrgica, entre outras. 

C) A equipe de enfermagem deve realizar os seguintes cuidados 
pré-operatórios: orientar jejum pré-operatório, auxiliar nos 
cuidados de higiene-banho, atentar a importância da higiene 
oral, orientar esvaziamento vesical antes da cirurgia. 

D) Administrar medicação prescrita tais como anticoagulantes e 
hipoglicemiantes orais conforme prescrição médica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. A Avaliação Geronto-Geriátrica realizada de forma 
sistematizada tem como maior objetivo desenvolver um plano 
adequado de tratamento considerando-se as especificidades 
relacionadas aos processos de senescência e senilidade. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

A) Com a pessoa idosa sentada examina-se postura, marcha e 
função motora. Com a pessoa idosa deitada: avalia-se o 
estado mental e os órgãos genitourinários. 

B) Na avaliação da função motora: verifica-se o movimento 
involuntário de cada extremidade através de comandos 
específicos, avalia-se tamanho, forma e simetria de ambas as 
pupilas.  

C) No nível de consciência: avalia-se a orientação fazendo 
perguntas sobre: nome próprio, profissão, nomes de pessoas 
próximas e sua ocupação, lugar onde a pessoa está, cidade e 
estado, tempo, dia da semana, mês e ano.  

D) Na avaliação dos reflexos tendinosos profundos: pesquisam-
se os reflexos do bíceps, tríceps, braquiorradial, patelar, 
aquileu e plantar. Solicita-se ao idoso que se movimente 
rapidamente de um lado a outro da sala para testar sua função 
cerebelar. 

 

 

42. A Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) é 
qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no 
hospital. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

A) As IRAS não podem ser relacionadas com procedimentos 
realizados em ambulatórios e consultórios. 

B) As IRAS podem se manifestar durante a internação ou após a 
alta, desde que estejam relacionadas com a internação ou com 
os procedimentos realizados durante a internação.  

C) Alguns fatores podem contribuir e diminuir a chance de adquirir 
infecções, como o tempo de permanência do paciente nos 
serviços de saúde, a necessidade de procedimentos invasivos 
e o uso excessivo de antibióticos, que favorecem a quebra de 
proteção do organismo, diminuindo a chance de infecção. 

D) Os sinais e sintomas são diversos, dependendo da localização 
da infecção. Febre sempre igual a 42ºC, tremores e calafrios 
podem ser sinais importantes de infecção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


