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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – IFFAR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

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 50 (cinquenta) 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 três 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 - ÁREA
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

Para que tantos relógios se o tempo nos escapa? 
Por Eliane Brum 
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Na casa da infância do meu pai havia um relógio de parede. Era precioso e ainda hoje 

persiste, enquanto a casa vai virando natureza no meio do mato. Meu pai e sua família viviam na 

zona rural de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, num povoado de colonização italiana 

chamado Picada Conceição. Lá meu avô plantava e socava erva-mate, numa lida cotidiana que 

envolvia os filhos homens. Minha avó e as filhas ocupavam-se com a polenta, as cucas e a sopa, 

as galinhas, as roupas, a casa. O relógio de parede marcava o tempo da vida, solene sobre a 

mesa das refeições de domingo. Cabia aos mais velhos dar corda no relógio. Mas às vezes 

alguém esquecia e o tempo escapava. Descobriam, então, a vida parada sobre suas cabeças. 

E agora? Como saberiam as horas? Redescobriam o que fingiam não saber. O relógio era 

só o reconhecimento de algo que já estava lá de tantas maneiras. Era a máquina do tempo numa 

vida em que tudo que era vivo ao redor seguia seus próprios desígnios. Acordavam com o galo e 

seguiam o dia orientados pelo sol. Esqueciam-se de dar corda porque raramente o relógio era 

consultado. Gostavam de ouvi-lo tique-taquear. Orgulhavam-se da engenhosidade de sua 

máquina. Eles que descendiam de mortos de fome do outro lado do mundo. 

Depois de algumas semanas, o silêncio do relógio tornava-se incômodo. Sentiam uma vaga 

inquietação imiscuindo-se pelas paredes da casa, a desconfiança de que as máquinas não 

deveriam parar. Tampouco se arriscavam a deixá-lo assinalar horas erradas, desarranjando o 

funcionamento do mundo. Meu avô então designava um dos filhos mais velhos para buscar o 

tempo na cidade. E, claro, fazer algumas compras. A 13 quilômetros, a cidade ficava longe para 

quem só contava com suas duas pernas ou as quatro do cavalo, sempre requisitado para tarefas 

mais sérias. E nunca se ajeitava o cavalo ou se aprumava a aranha para uma missão solitária. Só 

iam até lá, onde se sentiam deslocados com suas roupas de roça, para se abastecer do pouco 

que não trocavam por ali mesmo ou não encontravam no bem abastecido bolicho do Tio Chico. E 

para se apossar do tempo. 

Meu avô entregava a um dos filhos seu próprio relógio de bolso, sempre parado porque só 

era usado em casamentos e outras ocasiões solenes da vida pública dos homens. Preso a uma 

corrente encimada por uma moeda de prata com a efígie de Dom Pedro II, era das poucas 

riquezas materiais do meu avô, herdada dos que vieram antes. O encarregado guardava o 

relógio no próprio bolso, esforçando-se para não machucá-lo com os calos de uma mão feita na 

enxada, encilhava o cavalo e galopava até Ijuí. É preciso compreender que naquele tempo 

relógios eram bens valiosos. E possuir o tempo era para poucos. 

Meu pai herdou este grande respeito pelo tempo. Cada um de seus três filhos ganhou um 

relógio ao completar 10 anos. Por alguma razão ele e minha mãe chegaram __ conclusão de que 

esta era uma idade em que podíamos começar a nos responsabilizar pelo tempo, a carregá-lo no 

pulso. Era um presente muito esperado. Percorro agora a linha do tempo da minha trajetória 

errática cercada por relógios. A começar pelo do computador onde escrevo. Tudo ao meu redor 

marca __ passagem do tempo, do celular ao forno de microondas. As horas estão por toda parte, 

mesmo que eu não as queira. O tempo e as máquinas do tempo converteram-se em mercadoria 

ordinária. Desconfio que esta perda da solenidade dos relógios tenha relação com a perda da 

consciência do tempo na vida de todos nós. Tantas marcações por todos os lados e o tempo se 

esvai como se fosse barato como um relógio de camelô. 

Só não conseguimos escapar da morte, mas podemos morrer em vida se entregarmos 

nosso tempo. Talvez não exista nada mais importante do que pensar sobre o que você quer fazer 

com o tempo que é seu. Porque se não tem tempo para o que é importante para você, para as 

pessoas importantes para você, por alguma razão, em algum momento, você decidiu se 

desapossar de você. É preciso empreender este caminho sempre árduo de resistência e voltar a 

encarnar o próprio corpo.  

 
(Disponível em: http://desacontecimentos.com/?p=338 – texto adaptado especialmente para esta prova.) 
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QUESTÃO 01 – As linhas tracejadas do penúltimo parágrafo (l. 33 e 37) são, correta e 

respectivamente, preenchidas por: 

 

A) a – a 

B) à – à  

C) a – à  

D) à – a  

E) na – à 

 

 

QUESTÃO 02 – Na frase “Sentiam uma vaga inquietação imiscuindo-se pelas paredes da casa"       

(l. 15-16), a forma verbal reflexiva “imiscuindo-se” poderia ser substituída por seu sinônimo: 

 

A) Intrometendo-se. 

B) Revolvendo-se. 

C) Esquadrinhando-se. 

D) Enlanguescendo-se. 

E) Deformando-se. 

 

 

QUESTÃO 03 – Sobre algumas palavras retiradas do texto, considere as seguintes afirmações: 

 

I. “erva-mate” (l. 04) está grafada incorretamente, pois o correto é escrever “erva mate”. 

II. “tique-taquear”(l. 13) está grafada corretamente. 

III. “bolicho” (l. 23) está grafada corretamente.  

IV. “microondas” (l. 37) está grafada incorretamente, pois o correto é escrever “micro-ondas”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 

 

 

QUESTÃO 04 – Na oração “Meu avô entregava a um dos filhos seu próprio relógio de bolso” (l. 25), 

o conteúdo sublinhado corresponde ao: 

 

A) Complemento nominal. 

B) Objeto direto. 

C) Objeto indireto. 

D) Agente da passiva. 

E) Adjunto adnominal. 

 

 

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes palavras extraídas do texto: 

 

I. “incômodo” (l. 15). 

II. “efígie” (l. 27). 

III. “machucá-lo” (l. 29). 

IV. “trajetória” (l. 35). 

 

Quais são paroxítonas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 06 – Com base estritamente no que é exposto pelo texto, é correto afirmar que: 
 

A) As tarefas domésticas envolviam as mulheres na plantação de erva-mate, em Picada Conceição. 

B) A dificuldade para acordar e se guiar no trabalho durante o dia era enorme quando o relógio não 

funcionava, em Picada Conceição. 

C) Para acertar as horas do relógio parado, eram percorridos 13 quilômetros de Picada Conceição 

até a cidade. 

D) Usava-se ativamente o relógio de parede em casamentos e outras ocasiões especiais na vida 

pública. 

E) Ficou mais restrito, atualmente, o acesso às horas, o que faz com que haja perda de consciência 

do tempo na vida das pessoas. 
 

 

QUESTÃO 07 – A oração adaptada “Percorro a linha do tempo da minha trajetória errática” (l. 35-

36) está escrita na voz ativa. Assinale a alternativa que mostra o excerto corretamente convertido 

para a voz passiva analítica: 
 

A) A minha trajetória errática eu a percorro na linha do tempo. 

B) A linha do tempo é percorrida em minha trajetória errática. 

C) Da minha trajetória errática percorro a linha do tempo. 

D) A minha trajetória errática é percorrida na linha do tempo. 

E) A linha do tempo da minha trajetória errática é percorrida por mim. 
 

 

QUESTÃO 08 – Na frase “Esqueciam-se de dar corda porque raramente o relógio era consultado”   

(l. 12-13), o termo sublinhado é classificado como advérbio de: 
 

A) Modo. 

B) Lugar. 

C) Dúvida. 

D) Intensidade. 

E) Tempo. 
 

 

QUESTÃO 09 – Na frase “Só não conseguimos escapar da morte, mas podemos morrer em vida se 

entregarmos nosso tempo” (l. 42-43), a conjunção sublinhada expressa uma: 
 

A) Ressalva, podendo ser substituída pela locução conjuntiva “toda vez que”. 

B) Alternância, podendo ser substituída pela locução conjuntiva “no entanto”. 

C) Oposição, podendo ser substituída pela conjunção “contudo”. 

D) Explicação, podendo ser substituída pela conjunção “logo”. 

E) Conclusão, podendo ser substituída pela conjunção “porque”. 
 

 

QUESTÃO 10 – No fragmento “O relógio de parede marcava o tempo da vida, solene sobre a mesa 

das refeições de domingo”, se o termo “relógio” fosse flexionado no plural, quantas outras palavras 

precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 
 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 

 

 

QUESTÃO 11 – Na frase “Tampouco se arriscavam a deixá-lo assinalar horas erradas, 

desarranjando o funcionamento do mundo” (l. 17-18), a vírgula foi utilizada para separar: 

 

A) um vocativo. 

B) uma conjunção pospositiva. 

C) um adjunto adverbial. 

D) uma oração adjetiva explicativa. 

E) uma oração adverbial reduzida. 
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QUESTÃO 12 – Sobre o que é exclusivamente expresso pelo texto, considere as seguintes 

asserções e a relação proposta entre elas: 

 

I. O grande respeito que o pai da autora herdou pelo tempo é comprovável pelo gesto de 

presentear os três filhos com um relógio quando cada um eles completou 10 anos de vida.  

 

PORQUE 

 

II. Ele e sua esposa entenderam que seus filhos, ao atingirem essa idade, já poderiam assumir a 

responsabilidade por tudo o que era acarretado pelo tempo, controlando-o, assim, no próprio 

pulso. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

QUESTÃO 13 – O termo “precioso” (l. 01) é decorrente do processo de formação de palavras 

denominado derivação: 

 

A) Imprópria. 

B) Regressiva. 

C) Prefixal. 

D) Sufixal. 

E) Parassintética. 

 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa cuja palavra extraída do texto NÃO continha dígrafo que 

representa vogal nasal:  

 

A) Persiste. 

B) Polenta. 

C) Domingo. 

D) Mundo. 

E) Desconfiança. 

 

 

QUESTÃO 15 – A forma verbal “podíamos” (l. 34) está devidamente conjugada na primeira pessoa 

do plural do:  

 

A) Pretérito perfeito do modo indicativo. 

B) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 

C) Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. 

D) Futuro do pretérito do modo indicativo. 

E) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 – Entre os direitos assegurados pela Constituição Federal do Brasil aos trabalhadores 

urbanos e rurais está o seguro desemprego, previsto para casos de desemprego: 

 

A) Temporário. 

B) Permanente. 

C) Involuntário. 

D) Voluntário. 

E) Compulsório.   

 

 

QUESTÃO 17 – Marcos passou em um concurso público e foi empossado, no entanto, não foi 

aprovado no estágio probatório. De acordo com o previsto na Lei nº 8.112/1990, o servidor não 

aprovado no estágio probatório será: 

 

A) Aproveitado. 

B) Reaproveitado. 

C) Treinado e capacitado. 

D) Exonerado. 

E) Jubilado.  

  

 

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei nº 8.112/1990, o retorno do servidor estável ao cargo 

anteriormente ocupado decorrente da reintegração do anterior ocupante é denominado: 

 

A) Transferência. 

B) Recondução. 

C) Readaptação. 

D) Reversão. 

E) Adequação de quadros.  

 

 

QUESTÃO 19 – Para os efeitos da Lei nº 8.112/1990, o servidor perderá remuneração do dia em 

que faltar ao serviço, sem motivo justificado; porém as faltas justificadas decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior poderão ser compensadas, sendo, assim, consideradas como efetivo 

exercício. A referida compensação, de acordo com a mencionada Lei, fica a critério da(os): 

 

A) Chefia imediata. 

B) Departamento de pessoal. 

C) CPI de assuntos internos. 

D) Chefe do poder executivo. 

E) Disponibilidade do servidor.  

 

 

QUESTÃO 20 – A Lei nº 8.112/1990, no capítulo que trata do vencimento e da remuneração, diz 

que o vencimento de um servidor, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, 

sequestro ou penhora, exceto nos casos de __________________________ resultante de decisão 

judicial. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

  

A) aposentadoria 

B) afastamento por problemas de saúde 

C) dívidas ao erário 

D) danos ao patrimônio público 

E) prestação de alimentos 
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QUESTÃO 21 – Analise as assertivas abaixo e assinale D, para aquelas que são deveres dos 

servidores públicos, ou ND, para aquelas que não são deveres, de acordo com o Decreto                    

nº 1.171/1994: 

 

(  ) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e 

serviços da coletividade a seu cargo. 

(  ) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na 

adequada prestação dos serviços públicos. 

(  ) Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

(  ) Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 

funções, tendo por escopo a realização do bem comum. 

 

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

 

A) D – D – D – D. 

B) D – D – D – ND. 

C) D – ND – D – ND. 

D) ND – D – ND – D. 

E) ND – ND – ND – ND. 

 

 

QUESTÃO 22 – As previsões legais da Lei nº 8.429/1992 dão conta de que a perda da função 

pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com _________________ da sentença 

condenatória. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) a leitura 

B) a abertura 

C) a promulgação 

D) o trânsito em julgado 

E) a condenação por meio 

 

 

QUESTÃO 23 – A estrutura organizacional dos institutos federais, de acordo com a Lei                 

nº 11.892/2008, prevê que a administração dos mencionados institutos terá como órgãos superiores 

o Colégio de Dirigentes e o(a): 

 

A) Secretaria de Educação Estadual. 

B) Conselho Superior. 

C) Poder Judiciário. 

D) Ministério Público. 

E) Secretaria de Desenvolvimento Humano.  
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QUESTÃO 24 – A Lei nº 11.892/2008 determina que são objetivos dos Institutos Federais: 

 

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos. 

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de 

escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica. 

III. Ministrar, em nível de educação superior, cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e 

doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 

ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação tecnológica. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 25 – Para os efeitos da Lei nº 9.394/1996, o sistema federal de ensino compreende as 

instituições de ensino mantidas pela(o): 

 

A) União. 

B) TCU. 

C) Federação. 

D) Distrito Federal. 

E) Secretaria de Educação.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 – Conforme a Lei nº 5.905/1973, NÃO compete aos conselhos regionais: 

 

A) Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho 

Federal. 

B) Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados. 

C) Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. 

D) Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. 

E) Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. 

 

 

QUESTÃO 27 – Aos infratores do Código de Deontologia da enfermagem poderão ser aplicadas as 

seguintes penas, EXCETO: 

 

A) Advertência escrita. 

B) Advertência verbal. 

C) Multa. 

D) Censura. 

E) Suspensão do exercício profissional. 

 

 
QUESTÃO 28 – Referente às infrações e penalidades, conforme a resolução do COFEN nº 564/2017, 

são consideradas circunstâncias agravantes, EXCETO: 

 

A) Ser reincidente. 

B) Realizar atos sob emprego real de força física. 

C) Cometer infração dolosamente. 

D) Aproveitar-se da fragilidade da vítima. 

E) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe. 

 

 
QUESTÃO 29 – Conforme a Lei nº 8.080/1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 

pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, assinale a alternativa correta, em relação 

às disposições gerais. 

 

A) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes somente a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico e o meio ambiente.  

B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.  

D) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter único. 

E) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

QUESTÃO 30 – O enfermeiro está atendendo um paciente com quadro de pneumonia, coloca-o 

sentado no leito e aspira suas vias respiratórias. Após a aspiração, o paciente refere desconforto 

abdominal. O enfermeiro ausculta os sons pulmonares e lhe dá um copo de água. Qual das atitudes 

descritas é uma medida de avaliação utilizada pelo enfermeiro?  

 

A) Aspirar a via respiratória. 

B) Sentar o paciente no leito. 

C) Solicitar ao paciente que descreva o tipo de desconforto. 

D) Auscultar os sons pulmonares. 

E) Ofertar o copo com água. 
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QUESTÃO 31 – Durante uma consulta de enfermagem, o enfermeiro pergunta ao paciente: “eu 

vejo que se passaram 6 meses desde a sua última consulta, mas a recomendação era para uma 

consulta a cada 2 meses, conte-me sobre isso? Também vejo que, na sua última consulta, o médico 

recomendou exercícios de rotina. Você pode me relatar de que forma seguiu essa recomendação?”. 

A avaliação do enfermeiro tem aderência com que padrões funcionais de saúde, estabelecidos por 

Gordon? 

 

A) Padrão de valores e crenças. 

B) Padrão cognitivo-perceptivo. 

C) Padrão de resposta e tolerância ao estresse. 

D) Padrão de percepção e controle de saúde. 

E) Padrão de atividade e exercício. 

 

 

QUESTÃO 32 – Os exames laboratoriais são meios indispensáveis para o auxílio de diagnóstico e 

controle de doenças, desde que observadas as normas corretas na coleta de material. Referente aos 

recipientes para coleta, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Para as análises bioquímicas e/ou sorológicas, a coleta deverá ser realizada no tubo sem 

anticoagulante para que ocorra o processo de coagulação. 

(  ) Para as análises hematológicas, deverá ser colhida uma amostra de sangue total, cujo tubo de 

EDTA tem anticoagulante específico para evitar a coagulação. 

(  ) Para análises glicêmicas, deverá ser colhida uma amostra de plasma, cujo tubo deverá ser sem 

anticoagulante para que ocorra o processo de coagulação. 

(  ) Para análises de coagulação, a amostra deverá ser colhida no tubo de EDTA. 

(  ) Para análises parasitológicas, a amostra deverá ser colhida no frasco com conservantes, em 

recipiente estéril.  

 

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

 

A) V – V – F – V – F.  

B) V – V – V – F – F.  

C) F – F – V – V – V.  

D) F – V – F – F – V.  

E) V – V – F – F – F.  

 

 

QUESTÃO 33 – As diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) 

devem ser observadas na elaboração dos planos, dos programas, dos projetos e das ações de saúde 

voltadas para a criança. São diretrizes dessa política, EXCETO: 

 

A) Gestão interfederativa das ações de saúde da criança. 

B) Organização das ações e dos serviços na rede de atenção. 

C) Fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família. 

D) Prioridade absoluta da criança. 

E) Incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento. 
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QUESTÃO 34 – Consta, na prescrição médica, administrar Penicilina cristalina 2,5 milhões de UI 

endovenosa de 4/4h. Tem disponível no hospital frasco/ampola de 5 milhões de UI. O técnico de 

enfermagem ficou em dúvida quanto à diluição e quantos ml deverão ser administrados para 

cumprir com a prescrição, então solicitou orientação do enfermeiro. De acordo com a correta 

orientação, devemos diluir a penicilina cristalina de 5 milhões de UI em: 

 

A) 10ml de água destilada e, desta diluição, administrar 5ml. 

B) 8ml de água destilada e, desta diluição, administrar 5ml. 

C) 20ml de água destilada e, desta diluição, administrar 5ml. 

D) 18ml de água destilada e, desta diluição, administrar 8ml. 

E) 16ml de água destilada e, desta diluição, administrar 10ml. 

 

 

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde, respectivamente, ao nome genérico e 

ao nome comercial das medicações. 

 

A) Fenobarbital – Gardenal. 

B) Fenitoína – Hidantal. 

C) Carbamazepina – Depakene. 

D) Diazepam – Dienpax. 

E) Dimenidrinato – Dramin. 

 

 

QUESTÃO 36 – O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da 

gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, 

inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. Conforme 
Caderno de Atenção Básica nº 32, referente às consultas do pré-natal, analise as seguintes 

assertivas: 

 

I. O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 6 (seis), com acompanhamento intercalado 

entre médico e enfermeiro. 

II. A maior frequência de visitas no final da gestação visa à avaliação do risco perinatal e das 

intercorrências clínico-obstétricas mais comuns nesse trimestre, como trabalho de parto 

prematuro, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, amniorrexe prematura e óbito fetal. 

III. Quando o parto não ocorre até a 39ª semana, é necessário encaminhar a gestante para 

avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e 

monitoramento cardíaco fetal. 

IV. O acompanhamento da mulher no ciclo grávido-puerperal deve ser iniciado o mais 

precocemente possível e só se encerra após o 40º dia de puerpério. 

V. As consultas de pré-natal poderão ser realizadas somente na unidade de saúde. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas IV e V. 

E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 37 – Sabe-se que a gravidez pode induzir Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em 
mulher previamente normotensa ou agravar uma hipertensão preexistente. Segundo a 7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão, a HAS na gestação é classificada em categorias. Sendo assim, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 
A) A hipertensão gestacional é caracterizada pela ocorrência de HAS após a 20ª semana sem a 

presença de proteinúria. 

B) A HAS crônica é definida pela detecção de hipertensão arterial precedendo a gestação ou antes 

de 20 semanas. 

C) A pré-eclâmpsia é definida pela presença de hipertensão arterial após a 20ª semana, associada à 

proteinúria significativa. 

D) A eclâmpsia é definida como a presença de convulsões do tipo grande mal em uma gestante com 

pré-eclâmpsia. 

E) Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica é definida pela elevação aguda da pressão arterial, em 

gestantes normotensas. 

 

 

QUESTÃO 38 – É imprescindível ao enfermeiro o conhecimento e a interpretação de um 

eletrocardiograma (ECG) para garantir um atendimento de qualidade ao paciente. Sendo assim, 

assinale a alternativa que corresponde a uma interpretação de ECG correta: 

 

A) A onda P resulta em contração ventricular. 

B) A onda T resulta na repolarização dos ventrículos. 

C) O intervalo PR representa a despolarização ventricular. 

D) O complexo QRS resulta na contração atrial. 

E) Para calcular a frequência cardíaca, conta-se a quantidade de quadrados grandes entre o 

complexo QRS e divide-se o total por 100. 

 

 

QUESTÃO 39 – O reconhecimento precoce de alguma disfunção respiratória e a instituição de 

medidas apropriadas são essenciais para o suporte à troca de gases e para a prevenção de débito de 

oxigênio às células, de metabolismo anaeróbio e de graus variados de dano a tecidos e órgãos. 

Referente aos padrões respiratórios e aos ruídos adventícios, analise as seguintes assertivas e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Respiração de Kussmaul: períodos de apneia alternando com períodos de taquipnéia. 

(  ) Padrão respiratório de Cheyne-Stokes: respirações rápidas e profundas devido à estimulação do 

centro repiratório por acidose metabólica. 

(  ) Sibilos: som ruidoso causado por fluxo turbulento de ar pelos brônquios e bronquíolos 

estreitados, mais pronunciados na expiração. 

(  ) Estridor: respiração que fica mais alta durante a inspiração, causada por obstrução da laringe ou 

da traqueia. 

(  ) Estertores são ruídos que aparecem quando existe secreção no tubo traqueobrônquico ou nos 

alvéolos ou ainda quando existe espasmo brônquico, por exemplo, em caso de pneumonia. 

 

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

 

A) V – V – F – F – F.  

B) F – F – F – V – V.  

C) V – F – V – F – F.  

D) F – F – V – V – V.  

E) F – V – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 40 – Qual medicamento abaixo é classificado como um antiagregante plaquetário? 

 

A) Heparina. 

B) Acetilcisteína. 

C) Acetaminofeno. 

D) Varfarina. 

E) Ácido acetilsalicílico. 
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QUESTÃO 41 – É um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de 

saúde/processos da vida ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um 

grupo ou uma comunidade. O conceito acima refere-se à qual etapa do processo de enfermagem? 

 

A) Primeira. 

B) Segunda. 

C) Terceira. 

D) Quarta. 

E) Quinta.  

 

 

QUESTÃO 42 – O diagnóstico de enfermagem Manutenção ineficaz da saúde (2017) apresenta 

como características definidoras, EXCETO: 

 

A) Apoio social insuficiente. 

B) Ausência de comportamentos de adaptação a mudanças ambientais. 

C) Habilidades de comunicação ineficazes.  

D) Conhecimento insuficiente sobre práticas básicas de saúde.  

E) Incapacidade de assumir a responsabilidade de atender a práticas básicas de saúde. 

 

 
QUESTÃO 43 – Conforme Resolução – RDC ANVISA nº 15/2012, que dispõe sobre os requisitos de 

boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Produtos para saúde críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos 

com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 

também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas. 

B) Produtos para saúde semicríticos são produtos que entram em contato com pele não íntegra ou 

mucosas íntegras colonizadas.  

C) Produtos para saúde não críticos são produtos que entram em contato com pele íntegra ou não 

entram em contato com o paciente.  

D) Produtos para saúde passíveis de processamento são produtos para saúde cujas superfícies 

internas e externas podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e tenham 

diâmetros superiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares. 

E) Produtos para saúde críticos de conformação complexa são produtos para saúde que possuam 

lúmem inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção 

direta, reentrâncias ou válvulas. 

 

 

QUESTÃO 44 – Segundo calendário Nacional de Vacinação 2019, para uma criança de 1 (um) ano, 

o esquema vacinal correto é: 

 

A) Reforço de pneumocócica 10 valente (conjugada); primeira dose de tríplice viral; reforço de 

meningocócica C (conjugada); uma ou duas doses da vacina influenza durante a campanha anual 

de vacinação da gripe. 

B) Segunda dose de pneumocócica 10 valente (conjugada); reforço de meningocócica C 

(conjugada). 

C) Primeira dose tríplice viral; uma ou duas doses da vacina influenza durante a campanha anual de 

vacinação da gripe. 
D) 1º reforço (com DTP); 1º reforço (com VOP); hepatite A – 1 dose; tetra viral 1 dose; uma ou duas 

doses da vacina influenza durante a campanha anual de vacinação da gripe. 
E) 2º reforço (com DTP); 2º reforço (com VOP); varicela 1 dose; uma ou duas doses da vacina 

influenza durante a campanha anual de vacinação da gripe. 
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QUESTÃO 45 – Conforme American Heart Association 2015, é recomendado o uso das cadeias de 

sobrevivência distintas que identifiquem as diferentes vias de cuidado dos pacientes que sofrem uma 

parada cardiorrespiratória intra-hospitalar ou no ambiente extra-hospitalar. Assinale a alternativa 

que NÃO corresponde a um elo de sobrevivência da cadeia intra-hospitalar. 

 

A) Vigilância e prevenção. 

B) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência.  

C) RCP imediata de alta qualidade. 

D) Rápida desfibrilação. 

E) Serviços médicos básicos e avançados. 

 

 

QUESTÃO 46 – Durante um atendimento pré-hospitalar, o paciente apresenta sinais e sintomas 

sugestivos de um acidente vascular encefálico. Nessa situação, o enfermeiro deve aplicar a escala 

neurológica de: 

 

A) Mews. 

B) RASS. 

C) Cincinnati. 

D) Braden. 

E) Morse. 

 

 

QUESTÃO 47 – O Centro colaborador para a Qualidade do Cuidado e a Segurança do Paciente 

realizou a tradução dos conceitos-chave da classificação Internacional de Segurança do Paciente da 

Organização Mundial da Saúde. Referente a essa tradução, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Dano.  

2. Risco. 

3. Incidente. 

4. Near miss. 

5. Evento adverso. 

 

Coluna 2 

(  ) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao 

paciente. 

(  ) Incidente que resulta em dano ao paciente. 

(  ) Comprometimento da estrutura ou função do corpo. 

(  ) Probabilidade de um incidente ocorrer. 

(  ) Incidente que não atingiu o paciente. 

 

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

 

A) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.  

B) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.  

C) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.  

D) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.  

E) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.  
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QUESTÃO 48 – A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do 

SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A 

____________________________ é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir 

para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do 

sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do 

conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.  

 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima.  

 

A) Valorização do Trabalhador 

B) Gestão Participativa e Cogestão 

C) Ambiência 

D) Defesa dos Direitos dos Usuários 

E) Clínica Ampliada e Compartilhada 

  

 

QUESTÃO 49 – As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que 

apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Referente às hepatites, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral. 

B) As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e vertical), 

esperma e secreção vaginal (via sexual). 

C) Após entrar em contato com o vírus da hepatite, o indivíduo pode desenvolver hepatite aguda, 

sendo ela manifestada em dois períodos: ictérico e de convalescença. 

D) As hepatites virais crônicas estão relacionadas aos vírus B, C e D. A cronicidade é caracterizada 

pela detecção de material genético ou de antígenos virais por um período de 6 meses após o 

diagnóstico inicial. 

E) Hepatite fulminante é o termo utilizado para designar a insuficiência hepática aguda, 

caracterizada pelo surgimento de icterícia, coagulopatia e encefalopatia hepática, em um 

intervalo de até 8 semanas.  

 

 

QUESTÃO 50 – A emergência hipertensiva trata-se de uma situação rotineira em unidades de 

emergência. Qual o tratamento medicamentoso indicado para essa situação?  

 

A) Nitroprussiato de sódio por via endovenosa. 

B) Noradrenalina por via endovenosa. 

C) Dopamina por via endovenosa. 

D) Metoprolol por via oral. 

E) Captopril por via oral. 

 

 


