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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D’OESTE - RO  

 

 

       TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
Código da Prova  

M04 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e  30 minutos MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Se parecer difícil: respire, concentre-se, reveja... É na 
dificuldade que os melhores se destacam.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda às questões. 

 

A elegância do conteúdo 

 

De ferramentas tecnológicas, qualquer um pode dispor, 
mas a cereja do bolo chama-se conteúdo.  É o que todos 
buscam freneticamente: vossa majestade, o conteúdo. 

Mas onde ele se esconde? 

Dentro das pessoas. De algumas delas. 

Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um 
tempo, caso não se mantenha o já parco vínculo familiar 
com a literatura, caso não se dê mais valor a uma 
educação cultural, caso todos sigam se comunicando com 
abreviaturas e sem conseguir concluir um raciocínio. De 
geração para geração, diminui-se o acesso ao 
conhecimento histórico, artístico e filosófico. A overdose 
de informação faz parecer que sabemos tudo, o que é uma 
ilusão, sabemos muito pouco, e nossos filhos saberão 
menos ainda. Quem irá optar por ser professor não tendo 
local decente para trabalhar, nem salário condizente com o 
ofício, nem respeito suficiente por parte dos alunos? Os 
minimamente qualificados irão ganhar a vida de outra 
forma que não numa sala de aula. E sem uma orientação 
pedagógica de nível e sem informação de categoria, que 
realmente embase a formação de um ser humano, só o 
que restará é a vulgaridade e a superficialidade, que já 
reinam, aliás. 

Sei que é uma visão catastrofista e que sempre haverá 
uma elite intelectual, mas o que deveríamos buscar é 
justamente a ampliação dessa elite para uma maioria 
intelectual. A palavra assusta, mas entenda-se como 
intelectual a atividade pensante, apenas isso, sem 
rebuscamento. 

O fato é que nos tornamos uma sociedade muito 
irresponsável, que está falhando na transmissão de 
elegância. Pensar é elegante, ter conhecimento é elegante, 
ler é elegante, e essa elegância deveria estar ao alcance de 
qualquer pessoa. Outro dia, conversava com um taxista 
que tinha uma ideia muito clara dos problemas do país, e 
que falava sobre isso num português correto e sem se 
valer de palavrões ou comentários grosseiros, e sim com 
argumentos e com tranquilidade, sem querer convencer a 
mim nem a ninguém sobre o que pensava, apenas estava 
dando sua opinião de forma cordial.  Um sujeito 
educado, que dirigia de forma igualmente educada. Morri 
e reencarnei na Suíça, pensei. 

Isso me fez lembrar de um livro excelente chamado A 
Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery, que conta a 
história de uma zeladora de um prédio sofisticado de Paris. 
Ela, com sua aparência tosca e exercendo um trabalho 
depreciado, era mais inteligente e culta do que a maioria 
esnobe que morava no edifício a que servia. Mas, como 
temia perder o emprego caso demonstrasse sua erudição, 
oferecia aos patrões a ignorância que esperavam dela, 
inclusive falando errado de propósito, para que todos os 
inquilinos ficassem tranquilos - cada um no seu papel. 

A personagem não só tinha uma mente elegante, como 
possuía também a elegância de não humilhar seus 
"superiores", que nada mais eram do que medíocres com 
dinheiro. 

A economia do Brasil vai bem, dizem. Mas pouco valerá 
se formos uma nação de medíocres com dinheiro.  

 

Martha Medeiros, 06/06/2010 

 

Questão 1 

O título dado à crônica, “A elegância do conteúdo”, 
entendendo que a palavra “conteúdo” é polissêmica, 
pode-se dizer que:  

 

(A) contradiz as expectativas do leitor. 

(B) antecipa totalmente o assunto que será tratado. 

(C) tem por função enfatizar as ideias que serão abordadas. 

(D) tem por função minimizar as ideias que serão abordadas. 

(E) o título nada esclarece sobre o teor do texto. 

 

Questão 2 

“a cereja do bolo chama-se conteúdo.” Por conteúdo, o 
texto dá a entender:  

 

(A) “literatura”, “uma educação cultural”, “conhecimento 
histórico, artístico e filosófico.” 

(B) “um livro excelente chamado A Elegância do Ouriço, de 
Muriel Barbery...” 

(C) “A personagem não só tinha uma mente elegante, como 
possuía também a elegância de não humilhar.” 

(D) “(...)a ampliação dessa elite para uma maioria 
intelectual...” 

(E) “Um sujeito educado, que dirigia de forma igualmente 
educada.” 

 

Questão 3 

“Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um 
tempo, caso não se mantenha...” Se substituíssemos a 
preposição pelo verbo “haver”, a frase correta seria:  

 

(A) “Fico me perguntando como é que fora daqui há um 
tempo, caso não se mantivesse...” 

(B) “Fico me perguntando como é que teria sido há um 
tempo, caso não se tivesse mantido...” 

(C) “Fico me perguntando como seria daqui há um tempo, 
caso não se mantivesse...” 

(D) “Fico me perguntando como será daqui há um tempo, 
caso não se mantenha...” 

(E) “Fico me perguntando como é que vai ser daqui há um 
tempo, caso não se mantenha...” 
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Questão 4 

“Pensar é elegante, ter conhecimento é elegante, ler é 
elegante, e essa elegância deveria estar ao alcance de 
qualquer pessoa.” O uso do futuro do pretérito, nessa 
frase, sugere que: 

 

(A) a elegância da cultura não está ao alcance de todos. 

(B) a elegância em geral não está ao alcance de todos. 

(C) o pensamento não está ao alcance de todos. 

(D) a leitura não está ao alcance de todos. 

(E) pensar está ao alcance poucos. 

 

Questão 5 

“Os minimamente qualificados irão ganhar a vida...” Caso 
o adjetivo estivesse referindo-se a dois substantivos, a 
concordância estaria INCORRETA em: 

 

(A) o motorista e a zeladora qualificada. 

(B) o motorista e a zeladora qualificados. 

(C) o motorista e as zeladoras qualificadas. 

(D) a zeladora e o motorista qualificada. 

(E) a zeladora e o motorista qualificado. 

 

Questão 6 

“Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um 
tempo, caso não se mantenha o já parco vínculo com a 
literatura...” A troca da conjunção não altera o sentido da 
oração em:  

 

(A) embora. 

(B) a menos que. 

(C) posto que. 

(D) porquanto. 

(E) ainda que. 

 

Questão 7 

“Mas, como temia perder o emprego caso demonstrasse 
sua erudição...” A palavra destacada tem o seu antônimo 
em:  

 

(A) “Um sujeito educado, que dirigia de forma igualmente 
educada.” 

(B) “que nada mais eram do que medíocres com dinheiro.” 

(C) “todos os inquilinos ficassem tranquilos - cada um no seu 
papel.” 

(D) “caso não se mantenha o já parco vínculo familiar com a 
literatura...” 

(E) “oferecia aos patrões a ignorância que esperavam dela...” 

 

Questão 8 

“Ela (...) era mais inteligente e culta do que a maioria 
esnobe que morava no edifício a que servia.” Está 
INCORRETA a análise sintática em: 

 

(A) “que morava”: o pronome relativo é sujeito. 

(B) “que servia”: o pronome relativo é adjunto adverbial. 

(C) “no edifício”: a locução é um adjunto adverbial.  

(D) “a maioria esnobe”: o substantivo é o núcleo sujeito. 

(E) “esnobe”: é predicativo. 

 

Questão 9 

“Morri e reencarnei na Suíça, pensei.” Para a cronista, 
nascer na Suíça significa: 

 

(A) estar no lugar onde a maioria é educada e culta. 

(B) estar no lugar onde todos, embora sejam medíocres, têm 
muito dinheiro. 

(C) estar no lugar onde ela gostaria de verdade de ter 
nascido. 

(D) estar no lugar que é o mais civilizado do mundo. 

(E) estar no lugar onde, por ser pequeno, é mais fácil  
encontrar a cultura. 

 

Questão 10 

Nas frases: 
 

• Graças a Deus chegou a Primavera. 

• Graças a Deus cheguei à Primavera. 
 

Pode- se afirmar que: 

 

(A) na primeira frase, Primavera é objeto indireto e não 
ocorre crase. 

(B) na primeira frase, Primavera é adjunto adnominal e, 
por isso, ocorre crase. 

(C) na primeira frase, Primavera é objeto direto; e na 
segunda, é adjunto adverbial. 

(D) na primeira frase, “a Deus” é objeto indireto e deveria 
receber acento grave. 

(E) em ambas as ocorrências deveria ser acentuada porque 
se referem a adjuntos adverbiais. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

Questão 11 

Em uma escola foi realizada uma gincana com os alunos, 
que foram divididos em 4 grupos: azul, vermelho, verde e 
amarelo. Ao final da gincana, os grupos foram classificados 
em 1°, 2°, 3° e 4° lugar de acordo com a pontuação. Caso 
houvesse empate, o grupo com a maior quantidade de 
vitórias nas atividades da gincana ficaria à frente do 
concorrente. Se também houvesse empate no segundo 
critério, o grupo com a menor quantidade de derrotas 
ficaria à frente.  

 
De acordo com o resultado da tabela acima, a classificação 
dos grupos foi a seguinte: 

 

(A) 1° Verde, 2° Vermelho, 3° Amarelo e 4° Azul. 

(B) 1° Vermelho, 2° Verde, 3° Azul e 4° Amarelo. 

(C) 1° Vermelho, 2° Azul, 3° Verde e 4° Amarelo. 

(D) 1° Verde, 2° Vermelho, 3° Azul e 4° Amarelo. 

(E) 1° Vermelho, 2° Verde, 3° Amarelo e 4° Azul. 

 

Questão 12 

Maria tem três filhos; ela fez uma lista de tarefas 
domésticas com 20 itens, que será dividida entre seus 
filhos de maneira proporcional às suas idades. O filho mais 
velho tem 18 anos, 8 anos de diferença para o mais novo. 
Sabendo que o mais velho ficou com 9 tarefas, a idade do 
filho do meio é de: 

 

(A) 10 anos. 

(B) 12 anos. 

(C) 13 anos. 

(D) 15 anos. 

(E) 16 anos. 

 

Questão 13 

Sabendo que os seis primeiros termos de uma sequência 
numérica são 3, 4, 6, 9, 13, 18. O oitavo termo dessa 
sequência é igual a: 

 

(A) 24. 

(B) 31. 

(C) 27. 

(D) 33. 

(E) 26. 

 

Questão 14 

Julia comprou um saco de balas com 4 sabores diferentes: 
framboesa, laranja, limão e uva. Se ela quiser pegar no 
saco duas balas de mesmo sabor, sem olhar para dentro do 
saco, a quantidade de balas que ela deve retirar do saco 
para garantir que isso ocorra será de : 

 

(A) 2. 

(B) 4. 

(C) 5. 

(D) 6. 

(E) 8. 

 

Questão 15 

Marcela e Ana saíram para comprar roupas juntas. Elas 
compraram 7 blusas, 1 saia e 3 calças. Cada calça custou 
R$68,00, a saia R$46,00 e a cada blusa foi metade do preço 
de uma calça. Sabendo que Marcela não usa saias e 
comprou mais calças do que Ana, e que Ana comprou 3 
blusas, o valor da compra de Marcela e Ana, 
respectivamente, foi de: 

 

(A) R$272,00 e R$216,00. 

(B) R$204,00 e R$284,00. 

(C) R$272,00 e R$170,00. 

(D) R$238,00 e R$250,00. 

(E) R$216,00 e R$238,00. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

Questão 16 

Para classificar os dados de uma coluna em uma planilha 
do Excel deve-se selecionar as células que farão parte da 
classificação e , usando a barra de ferramentas , clicar no 
seguinte item para acionar a classificação: 

 

(A) Revisão. 

(B) Exibição. 

(C) Fórmulas. 

(D) Dados. 

(E) Layout da Página. 

 

Questão 17 

Numa edição utilizando o MS-Word, para inserir uma nota 
de rodapé em seu texto utilizando a barra de ferramentas, 
a opção que deverá ser escolhida é: 

 

(A) Correspondências. 

(B) Referências. 

(C) Revisão. 

(D) Exibição. 

(E) Layout da Página. 

 

Questão 18 

Memória Flash é a tecnologia utilizada para armazenar 
arquivos em: 

 

(A) DVD. 

(B) Disco rígido ATA. 

(C) Nuvem. 

(D) Pen Drive. 

(E) Diskette. 

 

Questão 19 

Na criação de um slide em MS-PowerPoint, para fazer um 
texto desaparecer suavemente deve-se recorrer ao 
seguinte item da barra de ferramentas: 

 

(A) inserir. 

(B) design. 

(C) animações. 

(D) apresentação de Slides. 

(E) exibição. 

 

Questão 20 

Numa planilha Excel as células têm os seguintes valores: 
B1=17 e C1=4.  O valor da célula A1, se nela for inserida a 
fórmula =MOD (B1; C1), será: 

 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5. 
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Questão 21 

Está previsto na Constituição Federal, no capítulo sobre os 
direitos e deveres individuais e coletivos, que:  

 

(A) tortura e tratamento desumano ou degradante são 
hábitos comuns na Administração e devem ser 
incentivados. 

(B) homens e mulheres não são iguais em direitos e 
obrigações perante a Constituição, cabendo a cada 
gênero um papel social pré-determinado. 

(C) a casa das pessoas é local de livre circulação, ainda que 
de pessoas desconhecidas do morador, não havendo 
proteção à propriedade nem à violação de domicílio. 

(D) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

(E) além do julgamento pelo juiz comum, haverá também 
os tribunais de exceção. 

 

Questão 22 

Configura uma PROIBIÇÃO ao servidor público, prevista no 
Código de Ética Profissional (Decreto 1.171/94): 

 

(A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, 
tempo, posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem. 

(B) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

(C) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público. 

(D) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

(E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas 
ao exercício da função. 

 

Questão 23 

Um dos principais objetivos da edição da Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) foi: 

 

(A) criar uma nova Política Nacional do Meio Ambiente, 
aprimorando seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. 

(B) dar mais transparência aos dados públicos, facilitando 
o acesso a eles e às demais informações sobre o 
governo pelo cidadão comum. 

(C) estabelecer novas regras para o mercado de valores 
mobiliários (ações, papéis, etc.), criando ainda a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

(D) organizar as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 

(E) acabar com a publicidade dos atos emanados pelo 
Poder Público, transformando o sigilo em regra, e a 
publicidade de algum ato específico, como exceção. 

 

Questão 24 

A Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) 
prevê a punição do agente público com o ressarcimento 
integral do dano (se houver), perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, entre 
outras penalidades, quando o agente público pratica ato 
de improbidade administrativa que: 

 

(A) destrói a camada de ozônio. 

(B) maltrata os animais silvestres. 

(C) provoca diretamente o desmatamento da Amazônia. 

(D) atenta contra os princípios da Administração Pública. 

(E) reparte entre os entes federativos os recursos do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

Questão 25 

O servidor público que pratica crime de corrupção contra a 
Administração Pública está sujeito à (a): 

 

(A) pena de expulsão do Brasil. 

(B) pena de morte. 

(C) pena de reclusão. 

(D) somente pagamento de cesta básica. 

(E) nenhuma penalidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 26 

A respeito da Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação 
dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, julgue 
as afirmações a seguir: 

 

I - São criados o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 
e os Conselhos Regionais de enfermagem (COREN), 
constituindo em seu conjunto uma autarquia, vinculada ao 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

II - O COREN’s, ao qual ficam subordinados os COFEN’s, 
terá jurisdição em todo o território nacional e sede na 
Capital da República. 

III - Haverá um COREN em cada Estado e Território, com 
sede na respectiva capital, e no Distrito Federal. 

IV- Compete ao COREN elaborar o Código de Deontologia 
de Enfermagem e alterá-lo, quando necessário. 

 

As afirmativas corretas são, apenas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 

(D) II, III e IV. 

(E) III e IV. 

 

Questão 27 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, a ação, omissão ou conivência que implique 
em desobediência e/ou inobservância às disposições do 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é 
considerado: 

 

(A) infração ética. 

(B) infração disciplinar. 

(C) Infração culposa. 

(D) postura duvidosa. 

(E) postura errônea. 

 

Questão 28 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, participar da prática multiprofissional e 
interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 
liberdade, é um: 

 

(A) dever. 

(B) proibição. 

(C) direito. 

(D) obrigação. 

(E) responsabilidade. 

 

Questão 29 

Segundo o Relatório Final da 14ª Conferência Nacional de 
Saúde, uma das suas diretrizes aborda sobre o 
fortalecimento da Política Nacional de Humanização no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e expansão para o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) e Previdência Social. 
Essa é a diretriz: 

 

(A) da Gestão pública para a saúde pública. 

(B) da Gestão participativa e controle social sobre o 
estado: ampliar e consolidar o modelo democrático de 
governo do SUS. 

(C) dos vinte anos de subfinanciamento: lutar pelo recurso 
necessário para o SUS. 

(D) da Defesa do SUS – pelo direito à saúde e à seguridade 
social. 

(E) por uma política nacional que valorize os trabalhadores 
de saúde. 

 

Questão 30 

De acordo com a Constituição Federal, Seção II da Saúde é 
correto afirmar que: 

 

(A) as ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede centralizada e verticalizada.  

(B) é vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins 
lucrativos. 

(C) é permitida a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros em todo o 
atendimento assistencial de saúde no País. 

(D) O sistema único de saúde será financiado, nos termos 
do art. 195, com recursos do orçamento apenas da 
União. 

(E) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D’OESTE - RO  IBADE 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  Tipo  X – Página 7 

 

Questão 31 

Segundo a Norma Regulamentadora (NR32), é correto 
afirmar que: 

 

(A) os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de 
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas 
devem conter lavatório em seu interior. 

(B) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das 
mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois 
do uso delas. 

(C) o acidente pessoal é a contaminação do ambiente 
devido à saída do medicamento do envase no qual 
esteja acondicionado, seja por derramamento ou por 
aerodispersóides sólidos ou líquidos. 

(D) o acidente ambiental é contaminação gerada por 
contato ou inalação dos medicamentos da terapia 
quimioterápica antineoplásica em qualquer das etapas 
do processo. 

(E) o atendimento das exigências desta NR, com relação às 
radiações ionizantes, desobriga o empregador de 
observar as disposições estabelecidas pelas normas 
específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – 
CNEN. 

Questão 32 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a 
qualidade de vida da população brasileira e intervir nos 
fatores que colocam a saúde em risco. Todas essas ações 
são realizadas por uma equipe multiprofissional que deve 
ser composta por, no mínimo:  

 

(A) médico, dentista, fisioterapeuta e agentes comunitários 
de saúde (ACS). 

(B) médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem 
e agentes comunitários de saúde (ACS). 

(C) médico, dentista, fisioterapeuta e enfermeiro. 

(D) médico, psicólogo, enfermeiro e agentes comunitários 
de saúde (ACS). 

(E) médico, nutricionista, fisioterapeuta e agentes 
comunitários de saúde (ACS). 

 

Questão 33 

Dentre as diversas atividades executadas pela equipe de 
Saúde da Família pode-se citar as seguintes: 

 

I - conhecer a realidade das famílias pelas quais são 
responsáveis e identificar os problemas de saúde mais 
comuns. 

II - executar, de acordo com a qualificação de cada 
profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de 
vigilância epidemiológica. 

III - garantir a continuidade do tratamento, pela adequada 
referência do caso. 

IV - prestar assistência parcial, respondendo de forma 
contínua e racionalizada à demanda de acordo com os 
tipos de atendimentos disponíveis na unidade. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 

 

Questão 34 

A Rede Cegonha é uma estratégia do MS voltada para 
assegurar às mulheres o direito ao planejamento 
reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e 
ao puerpério.  São quatro os componentes da Rede 
Cegonha: 

 

I - Pré-natal. 
II - Parto e nascimento. 
III - Puerpério e atenção integral à saúde da criança. 
IV - Sistema logístico (transporte sanitário e regulação). 

V- Amamentação do bebê e/ou medicação adequada. 

 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) II e III. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) I, II, IV e V. 
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Questão 35 

A obstrução aguda de vias respiratórias é uma emergência 
clínica potencialmente fatal, pois estas vias podem estar 
parcial ou totalmente obstruídas. Em situações que o 
cliente possa tossir espontaneamente, deve-se suspeitar 
de uma obstrução parcial e, nesse caso, o manejo de 
enfermagem deverá ser: 

 

(A) promover a ingestão de água e alimentos sólidos para 
auxiliar na deglutição do corpo estranho. 

(B) realizar manobra de Chin-Lift . 

(C) encorajar a vítima a tossir com força e a persistir com 
esforço de tosse e respiração espontânea. 

(D) realizar manobra de Jaw-Thrust. 

(E) iniciar com elevação da cabeça, estimulando o cliente a 
respirar fundo e fazer movimentos de deglutição. 

 

Questão 36 

Paciente M.L.S de 38 anos com histórico de doenças 
cardiovasculares, deu entrada em uma unidade de pronto 
atendimento, trazido pela família, com perda de 
consciência, ausência de pulso e palidez. Diante dos sinais 
e sintomas apresentados, suspeita-se que o paciente 
esteja tendo uma(um):  

 

(A) parada cardiorrespiratória. 

(B) derrame pericárdico. 

(C) insuficiência cardíaca crônica. 

(D) choque anafilático. 

(E) crise de ansiedade. 

 

Questão 37 

O paciente L.A.M.M, de 48 anos, encontra-se em UTI 
coronariana mantendo sonda nasoenteal para infusão de 
dieta e sonda vesical de demora (SVD) para melhor 
mensuração do seu débito urinário. No balanço hídrico das 
últimas 24 horas, foram anotados pelo técnico de 
enfermagem ganhos de 800ml de soro fisiológico, 1500ml 
de dieta e 2 frascos de água de 250ml cada e 5 medicações 
de 10ml cada. Já nas perdas, foram lançados 585 ml de 
diurese 120ml de resíduo gástrico. De acordo com os 
dados contidos no balanço hídrico, o paciente apresentou 
um resultado: 

 

(A) -1695. 

(B) +1645. 

(C) -1595. 

(D) +1395. 

(E) +1745. 

 

Questão 38 

J.M.S de 6 anos encontra-se internado foi diagnosticada 
com quadro de Ascaridíase. Diante dos sinais 
apresentados, o médico prescreveu para seu cliente, o 
medicamento Metronidazol de 130mg EV a cada 8 horas. 
Na unidade, só havia disponível Metronidazol 0,5% com 
100ml de solução injetável. Para ser administrado, o 
técnico de enfermagem deverá realizar o cálculo do 
volume adequado que será de: 

 

(A) 18ml. 

(B) 31ml. 

(C) 26ml. 

(D) 19ml 

(E) 15ml. 

 

Questão 39 

A ausência temporária de respiração durante o sono, 
secundária à obstrução transitória das vias respiratórias 
superiores, é a: 

 

(A) dispneia. 

(B) perfusão pulmonar. 

(C) broncofonia. 

(D) apneia obstrutiva do sono.  

(E) espaço morto fisiológico. 

 

Questão 40 

Os procedimentos de revascularização do miocárdio são 
realizados com o cliente sob anestesia geral, podendo 
resultar em complicações tais como hemorragia e arritmia. 
Quando o cliente é admitido na unidade de cuidados 
críticos, a equipe de enfermagem deverá realizar a 
avaliação completa de todos os sistemas a cada hora por, 
no mínimo, 8 horas. O nível de responsividade, tamanho 
das pupilas e reação a luz, simetria facial, movimentação 
dos membros e força de preensão, por exemplo, são 
parâmetros usados para avaliar o estado: 

 

(A) hidroeletrolítico. 

(B) cardíaco. 

(C) respiratório. 

(D) vascular. 

(E) neurológico. 
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Questão 41 

A dismenorreia primária refere-se aos casos de 
menstruação dolorosa, sem nenhuma patologia pélvica 
identificável. Em geral os sintomas regridem com a 
medicação apropriada associada a manejos que auxiliam 
no conforto e controle da dor. Umas das medidas que 
podem ser realizadas e/ou orientadas pela enfermagem ao 
paciente, para melhor conforto da dismenorreia primária 
é: 

 

(A) aplicar calor local de baixo nível e contínuo. 

(B) manter repouso absoluto. 

(C) analgesia medicamentosa quando presente a dor. 

(D) diminuir os exercícios físicos. 

(E) aplicar compressa fria local de baixo nível e contínuo. 

 

Questão 42 

Existem Diretrizes que devem ser de conhecimento dos 
profissionais de enfermagem para a realização adequada 
de atendimentos de urgência e emergência. Segundo as 
orientações da American Heart Association, para Suporte 
Básico de Vida, julgue as afirmativas a seguir: 

 

I – o socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 10 
segundos (6 ventilações por minuto), enquanto são 
aplicadas compressões torácicas contínuas. 

II – antes da colocação de uma via aérea avançada, é 
aceitável que a equipe do SME aplique RCP com ciclos de 
30 compressões e 2 ventilações.  

III – sempre que uma via aérea avançada (tubo ou 
dispositivo supraglótico) for inserida durante a PCR, pode 
ser oportuno, para os profissionais, executar as 
compressões contínuas com ventilação com pressão 
positiva entregue sem pausar compressões torácicas.  

IV – compressões torácicas com ventilações de resgate 
devem ser fornecidas para bebês e crianças em PCR. 

 

Estão corretas apenas: 

 

(A) II e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) I, II e IV. 

(E) I, III e IV. 

 

Questão 43 

O método de fornecimento de nutrientes para o corpo por 
via intravenosa IV, em paciente internado, com o objetivo 
de melhorar o estado nutricional estabelecendo um 
equilíbrio nitrogenado positivo e manutenção da massa 
muscular, é a chamada nutrição: 

 

(A) enteral. 

(B) oral. 

(C) gástrica. 

(D) parenteral. 

(E) subdural. 

 

Questão 44 

Ao assumir o plantão em uma unidade de internação, o 
Técnico de Enfermagem lê no prontuário que está sob seus 
cuidados, que este possui um diagnóstico de uma Doença 
X, causada pelo espiroqueta Treponema pallidum, 
contraída por via sexual. Esse tipo de doença pode ser 
classificada como primária, secundária e terciária. Diante 
das informações apresentadas, o diagnóstico X é: 

 

(A) cancro mole. 

(B) hanseníase. 

(C) cólera. 

(D) escabiose. 

(E) sífilis. 

 

Questão 45 

Cliente de 16 anos deu entrada em uma unidade de pronto 
atendimento, queixando-se de dor e hematomas em 
região de membro superior direito, após uma queda de 
bicicleta. No laudo médico encontra-se relatado que 
paciente apresenta contusão (lesão de tecidos moles), 
produzida por queda com presença de hematomas/ 
equimoses e edemas. Uma das alternativas de cuidados a 
serem realizados consiste na: 

 

(A) aplicação de compressa fria. 

(B) manutenção do membro abaixado. 

(C) imobilização com gesso. 

(D) tração do membro. 

(E) realização de exercícios no membro afetado. 
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Questão 46 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social, segundo a  
Constituição Federal. São vários os objetivos que servem 
de base ao poder público para organizar a seguridade 
social. Podemos citar como exemplo os seguintes 
objetivos: 

 

(A) universalidade da cobertura e do atendimento e 
centralizado da gestão administrativa. 

(B) proporcionalidade calculada na forma de participação 
no custeio e diversidade da base de financiamento. 

(C) caráter impositivo e centralizado da gestão 
administrativa. 

(D) universalidade da cobertura e do atendimento e 
diversidade da base de financiamento. 

(E) triagem da cobertura e do atendimento e 
irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 

Questão 47 

Segundo o código de ética de enfermagem, utilizar-se de 
veículo de comunicação para conceder entrevistas ou 
divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social é um: 

 

(A) direito. 

(B) dever. 

(C) obrigação. 

(D) responsabilidade. 

(E) projeção pessoal. 

 

Questão 48 

Muitos clientes portadores de insuficiência renal crônica 
necessitam de um transplante renal e antes disso, uma 
alternativa é a realização da diálise. O transplante é mais 
indicado em casos de pacientes que sofreram uma perda 
traumática da função renal ou tem contraindicação para a 
diálise. São cuidados e enfermagem em pós-operatório da 
cirurgia de transplante renal: 

 

I – observar sinais e sintomas de rejeição do órgão. 

II – se débito urinário maior que 120ml/h avisar a equipe 
médica, pois nesse período o ideal é permanecer anúrico 
até total cicatrização.  

III – examinar o local do transplante para verificar sinais de 
hipersensibilidade, eritema e edema. 

IV – monitorar cuidadosamente o débito urinário. 

 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I, III e IV. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 49 

Os artigos hospitalares são manejados dentro do hospital 
como ferramentas para realização de diagnósticos e 
tratamentos, ou apoio para esses procedimentos. São 
instrumentos que necessitam de controle apurado a fim de 
não comprometer a vida do paciente, disseminando a 
infecção hospitalar. Os artigos destinados à penetração 
através da pele e mucosas adjacentes, nos tecidos 
subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os 
que estejam diretamente conectados com este sistema são 
chamados de artigos: 

 

(A) especiais. 

(B) críticos. 

(C) não-críticos. 

(D) sensíveis. 

(E) semicríticos. 
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Questão 50 

K.C.C, de 19 anos, encontra-se internado em uma unidade 
clínica, tratando um quadro grave de diarreia e 
desidratação. Após 48 horas de internação, ele apresenta 
quadro clínico estável e aguarda alta médica. Porém, 
conforme prescrição e relatório médico, este paciente só 
estará liberado para alta após infusão total da última bolsa 
de hidratação venosa de solução glico-fisiológica que está 
recebendo.  A bolsa, já instalada, contém 800ml de solução 
e um gotejamento a 20 gotas/minuto. Diante da ansiedade 
de receber alta, o cliente questiona o técnico de 
enfermagem, sobre em quanto tempo será concluída toda 
a infusão do soro. Após cálculo do tempo, o profissional 
informa que seu cliente deverá esperar: 

 

(A) 12 horas e 18 minutos. 

(B) 13 horas e 18 minutos. 

(C) 13 horas e 08 minutos. 

(D) 13 horas. 

(E) 12 horas. 

 

Questão 51 

O Técnico de Enfermagem é um dos únicos membros da 
equipe multiprofissional a participar de todos os períodos 
que envolvem a cirurgia, que vão desde o pré-operatório 
até o intraoperatório e o pós-operatório. É importante 
também que os profissionais envolvidos conheçam todas 
as etapas porque passa esse cliente durante a cirurgia, 
como o tipo de anestesia, por exemplo. Uma das formas 
de anestesiar o paciente consiste na promoção do estado 
de narcose desse paciente, analgesia, relaxamento e perda 
de reflexos, induzido por medicamentos. O tipo de 
anestesia citado acima é a anestesia: 

 

(A) central. 

(B) lateral. 

(C) geral. 

(D) local. 

(E) regional. 

 

Questão 52 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema 
grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos 
mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares. Para realizar o procedimento 
de aferição de Pressão Arterial (PA) adequado em um 
paciente que esteja aos cuidados de enfermagem, o 
profissional deverá: 

 

I - certificar-se de que o paciente não está com a bexiga 
cheia. 

II - certificar-se de que o paciente não praticou exercícios 
físicos nas últimas 12 horas. 

III - utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do 
paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital. 

IV - manter o braço do paciente na altura do coração 

 

Estão corretas apenas: 

 

(A) I e IV. 

(B) III e IV. 

(C) II e III. 

(D) I, II, III. 

(E) I, III e IV. 

 

Questão 53 

Durante a aferição da PA, para a estimativa do nível a 
pressão sistólica, o técnico de enfermagem deverá inflar o 
manguito até o desaparecimento do pulso:  

 

(A) tireoidal. 

(B) clavicular. 

(C) esternal. 

(D) radial. 

(E) axilar. 

 

Questão 54 

A Central de Material Esterilizado (CME) é responsável por 
executar atividades básicas como limpeza, preparo e 
acondicionamento dos instrumentais cirúrgicos, realizadas 
na própria unidade de internação pela equipe de 
enfermagem.  Existem três níveis de desinfecção de artigos 
hospitalares e um deles permite a destruição de todas as 
bactérias vegetativas, microbactérias, fungos, vírus e parte 
dos esporos. Esta é chamada de desinfecção de: 

 

(A) nível intermediário. 

(B) nível básico. 

(C) alto nível. 

(D) baixo nível. 

(E) médio nível. 
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Questão 55 

Dentro de uma CME há enorme variedade de artigos e 
áreas hospitalares destinados a diferentes finalidades, e 
está associada a um potencial específico de transmissão de 
infecção. A equipe de enfermagem deve realizar todos os 
procedimentos adequados e padronizados para evitar 
qualquer risco de infecção ao paciente. Para facilitar a 
operacionalização de antimicrobianos, classificam-se 
artigos cirúrgicos em três categorias. Uma delas é a 
chamada de artigos semicríticos, que são aqueles que: 

 

(A) entram em contato apenas com a mucosa íntegra, 
capaz de impedir a invasão dos tecidos subepteliais. 

(B) entram em contato com a pele íntegra e ainda os que 
não entram em contato com o paciente. 

(C) penetram nos tecidos subepteliais, no sistema vascular 
e em outros órgãos isentos de flora microbiana própria, 
bem como todos os que estejam diretamente 
conectados a eles. 

(D) não entram em contato direto com o paciente, mas sim 
com objetos por ele usado. 

(E) entram na mucosa não íntegra mas sem a presença de 
sangramentos ativos ou foco de infecção. 

 

Questão 56 

As penalidades a serem impostas pelo Sistema 
COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem são as 
seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão 
do Exercício Profissional e cassação do direito ao Exercício 
Profissional. A multa, por exemplo, deverá ser paga pelo 
infrator, sobre a anuidade da categoria profissional à qual 
ele pertence, podendo variar entre: 

 

(A) 05 a 15 vezes. 

(B) 01 a 10 vezes. 

(C) 01 a 20 vezes. 

(D) 10 a 100 vezes. 

(E) 01 a 05 vezes. 

 

Questão 57 

O diagnóstico da gravidez é presumido por meio de 
queixas como náuseas e vômitos, aumento da 
sensibilidade mamária, constipação, polaciúria e 
posteriormente, aumento do volume abdominal. Os sinais 
e sintomas relacionados com a gravidez são classificados 
em presuntivos, prováveis e positivos. São sinais e 
sintomas presuntivos de gravidez, EXCETO: 

 

(A) fadiga. 

(B) sialorreia. 

(C) presença de colostro. 

(D) aumento do volume mamário. 

(E) aumento do volume abdominal. 

 

Questão 58 

Várias são as queixas das clientes durante a gestação, e 
uma muito comum é a pirose, que consiste na sensação de 
dor epigástrica semelhante a uma queimadura. Uma das 
orientações que podem ser passadas pela equipe de 
enfermagem para as gestantes com esse tipo de queixa é: 

 

(A) corrigir a postura. 

(B) deglutir a saliva e ingerir água em abundância. 

(C) evitar ficar em pé por tempo prolongado. 

(D) ingerir leite frio. 

(E) massagem no tórax. 

 

Questão 59 

Uma referência para a avaliação nutricional da gestante, 
por meio do acompanhamento do seu ganho de peso, dá-
se pelo cálculo do índice de massa corpórea (IMC) 
associado a Idade Gestacional (IG). É importante que o 
profissional de enfermagem saiba realizar o cálculo 
adequado desses dados e assim orientar a paciente sobre 
todos os cuidados necessários, e se ele se encontra em 
baixo peso para IG, sobrepeso ou até mesmo obesidade. O 
IMC é obtido através do seguinte cálculo: 

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Questão 60 

Segundo o Código de Ética de Enfermagem, são proibições: 

 

I - executar e/ou determinar atos contrários ao Código de 
Ética e à legislação que disciplina o exercício da 
Enfermagem. 

II - executar atividades que não sejam de sua competência 
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, à família e à 
coletividade. 

III - colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou 
jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que 
disciplinam o exercício profissional de Enfermagem. 

IV - provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a 
interromper a gestação, exceto nos casos em que a 
paciente optar pela ação e assinar um termo de 
compromisso. 

 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) I, II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) II e IV. 

(D) II e III. 

(E) I e III. 

 


