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ENFERMEIRO 

Inscrição Nome Completo 
 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 34 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 34. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 
❖ 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 Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. 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 e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS 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 decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente poderá 

anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

❖ Os 03 (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 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
TEXTO I 

 
“Indivíduos frágeis”, destinados a conduzir suas vidas 

numa “realidade porosa”, sentem-se como que patinando sobre 
gelo fino; e “ao patinar sobre gelo fino”, observou Ralph Waldo 
Emerson em seu ensaio Prudence, “nossa segurança está em 
nossa velocidade”. Indivíduos, frágeis ou não, precisam de 
segurança, anseiam por segurança, buscam a segurança e assim 
tentam, ao máximo, fazer o que fazem com a máxima velocidade. 
Estando entre os corredores rápidos, diminuir a velocidade 
significa ser deixado para trás; ao patinar em gelo fino, diminuir a 
velocidade também significa a ameaça real de afogar-se. 
Portanto, a velocidade sobe para o topo da lista dos valores de 
sobrevivência. 

A velocidade, no entanto, não é propícia ao pensamento, 
pelo menos ao pensamento de longo prazo. O pensamento 
demanda pausa e descanso, “tomar seu tempo”, recapitular os 
passos já dados, examinar mais de perto o ponto alcançado e a 
sabedoria (ou imprudência, se for o caso) de o ter alcançado. 

Pensar tira nossa mente da tarefa em curso, que requer 
sempre a corrida e a manutenção da velocidade. E na falta do 
pensamento, o patinar sobre o gelo fino que é uma fatalidade para 
todos os indivíduos frágeis na realidade porosa pode ser 
equivocadamente tomado como seu destino. 

Tomar a fatalidade por destino, como insistia Max 
Scheler em sua Ordo amoris, é um erro grave: “O destino do 
homem não é uma fatalidade… A suposição de que fatalidade e 
destino são a mesma coisa merece ser chamada de fatalismo”. O 
fatalismo é um erro do juízo, pois de fato a fatalidade “tem origem 
natural e basicamente compreensível”. Além disso, embora não 
seja uma questão de livre escolha, e particularmente de livre 
escolha individual, a fatalidade “tem origem na vida de um homem 
ou de um povo”. Para ver tudo isso, para notar a diferença e a 
distância entre fatalidade e destino, e escapar à armadilha do 
fatalismo, são necessários recursos difíceis de obter quando se 
patina sobre gelo fino: tempo para pensar, e distanciamento para 
uma visão de conjunto. 

(…) Tomar distância, tomar tempo – a fim de separar o 
destino e a fatalidade, de emancipar o destino da fatalidade, de 
torná-lo livre para confrontar a fatalidade e desafiá-la: essa é a 
vocação da sociologia. E é o que os sociólogos podem fazer caso 
se esforcem consciente, deliberada e honestamente para refundir 
a vocação a que atendem – sua fatalidade – em seu destino. 

 
Zygmunt Bauman 

(Trecho do livro “Modernidade Líquida”) 
Disponível em https://colunastortas.com.br/zygmunt-bauman-frases/. Acesso 

em 25/06/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. De acordo com as ideias defendidas pelo sociólogo Zygmunt 

Bauman, a velocidade da vida moderna 
 

I. deixa os seres humanos mais frágeis. 
II. é essencial para a sobrevivência em tempos de crise. 

III. permite que as pessoas possam competir com igualdade de 
condições. 

IV. é incompatível com a reflexão e a análise ponderada dos 
nossos próprios atos. 

V. está cooperando com o retrocesso de algumas conquistas 
sociais de grupos minoritários. 
 
É correto o que se afirma 
 

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

 

 

2. “...são necessários recursos difíceis de obter quando se 
patina sobre gelo fino”. A palavra “necessários” foi usada 
corretamente na frase retirada do texto assim como também 
ocorreu no item 
 

A) “É necessário campanhas de vacinação”. 
B) “É necessário uma campanha de vacinação.” 
C) “É necessária que haja campanha de vacinação”. 
D) “É necessário a campanha de vacinação.” 

 

 

3. “Tomar distância, tomar tempo – a fim de separar o destino e 
a fatalidade, de emancipar o destino da fatalidade, de torná-lo¹ 
livre para confrontar a fatalidade e desafiá-la²:...” A 
referenciação é uma estratégia de coesão muito importante 
para se construir a progressão temática de um texto, evitando 
a exaustiva repetição de palavras. No trecho em destaque, 
essa estratégia foi empregada, por exemplo, nos verbos 
“torná-lo” e “desafiá-la”. Sobre tais recursos coesivos 
empregados, pode-se afirmar que 
 

I. houve a substituição de nomes ditos anteriormente por seus 
respectivos sinônimos. 

II. a referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes 
demonstrativos. 

III. a referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes 
pessoais do caso reto. 

IV. houve a substituição de nomes ditos anteriormente por meio 
de seus respectivos hiperônimos. 

V. a referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes 
pessoais do caso oblíquo. 

 
É correto o que se afirma 
 

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

https://colunastortas.com.br/zygmunt-bauman-frases/
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4. No período “Além disso, embora não seja uma questão de 
livre escolha, e particularmente de livre escolha individual, a 
fatalidade “tem origem na vida de um homem ou de um povo”, 
a conjunção destacada estabelece entre as orações a ideia de 

 

A) condição. 
B) concessão. 
C) explicação. 
D) comparação. 
 

 

5. “Tomar a fatalidade por destino, como insistia Max Scheler 
em sua Ordo amoris, é um erro grave:...”. A oração destacada 
está exercendo função sintática de  

 

A) predicativo do sujeito. 
B) complemento nominal. 
C) objeto direto. 
D) sujeito. 
 

TEXTO II 
 

Fuga da Coreia do Norte 
 

Quando eu era pequena, achava que meu país era o 
melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada "Nada 
a Invejar" e eu tinha muito orgulho. Na escola, passávamos muito 
tempo estudando a história de Kim II-Sung, mas nunca ouvíamos 
falar muito do mundo lá fora, exceto que os EUA, a Coréia do Sul 
e o Japão eram inimigos. Embora eu muitas vezes tivesse 
curiosidade a respeito do mundo externo, eu achava que passaria 
minha vida inteira na Coréia do Norte, até que tudo mudou de 
repente. 

Quando tinha sete anos, vi pela primeira vez uma 
execução pública, mas eu achava que a minha vida na Coreia do 
Norte era normal. Minha família não era pobre, e eu, 
particularmente, nunca tivera a experiência de passar fome. 

Mas um dia, em 1995, minha mãe chegou em casa com 
uma carta da irmã de um colega de trabalho. Dizia assim, "Quando 
você ler isso, todos os cinco membros da família não existirão 
mais neste mundo, porque nós não comemos faz duas semanas. 
Estamos deitados juntos no chão, e nossos corpos estão tão 
fracos, que estamos prontos para morrer." 

Fiquei muito chocada. Esta foi a primeira vez que fiquei 
sabendo que pessoas no meu país estavam sofrendo. Pouco 
tempo depois, quando eu passava por uma estação de trem, vi 
algo terrível que não consigo apagar da minha memória. Uma 
mulher sem vida estava deitada no chão, enquanto uma criança 
magra e faminta em seus braços olhava, desamparada, fixamente 
para o rosto da mãe. Mas ninguém os ajudava, porque todos 
estavam muito concentrados em cuidar de si mesmos e de suas 
famílias. (...) 

 
Disponível em: http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/99197/. Acesso 

em 01/05/2020. 

 
 
 
 

6. Ao analisar as características linguístico-textuais do TEXTO II, 
é correto afirmar que ele corresponde ao gênero textual 
denominado 

 
A) conto. 
B) relato. 
C) entrevista. 
D) artigo de opinião. 

 

 

7. “Na escola, passávamos muito tempo estudando a história de 
Kim II-Sung, mas nunca ouvíamos falar muito do mundo lá 
fora, exceto que os EUA, a Coréia do Sul e o Japão eram 
inimigos”. No trecho em destaque, foram marcados três verbos 
que estão conjugados em um tempo verbal que é bem 
característico do gênero textual em questão. Esse tempo 
verbal é classificado como 
 

A) pretérito perfeito do modo indicativo. 
B) pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
C) pretérito imperfeito do modo indicativo. 
D) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 

 

 

8. Para se fazer entender, principalmente nos textos escritos, um 
aspecto linguístico importante é realizar a correlação 
adequada entre os tempos verbais. Ao analisar o uso dos 
verbos em "Quando você ler isso, todos os cinco membros da 
família não existirão mais neste mundo,...”, é correto afirmar 
que 
 

I. os dois verbos estão conjugados em tempos que remetem ao 
passado. 

II. a mensagem, no momento em que foi escrita, faz referência a 
duas ações que ainda irão acontecer. 

III. a mensagem, no momento em que foi escrita, faz referência a 
fatos que já se haviam sido concretizados. 

IV. o primeiro verbo está no infinitivo e o segundo verbo está no 
futuro do pretérito do modo indicativo. 

V. o primeiro verbo está no futuro do modo subjuntivo e o 
segundo verbo está no futuro do presente do modo indicativo. 
 
É correto o que se afirma 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/99197/
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Texto III 

Disponível em 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49936. Acesso 

em 13/05/2020. 

 
 

9. Ao analisar o uso do verbo “trair” na frase “o candidato que não 
lhe trai”, é correto afirmar que esse verbo 

 

I. foi usado como verbo transitivo direto e o pronome oblíquo 
“lhe” é o seu objeto direto. 

II. foi usado como verbo transitivo indireto e o pronome “lhe” é o 
seu objeto indireto. 

III. é intransitivo, portanto, o pronome “lhe” não pode ser seu 
complemento. 

IV. foi usado equivocadamente como verbo transitivo indireto, já 
que sua regência oficial é ser transitivo direto. 
 
É correto o que se afirma 

 

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

 

10. Na oração “o candidato que não lhe trai”, a colocação do 
pronome “lhe” corresponde a 
 

A) ênclise, pois aparece em posição posterior ao verbo. 
B) próclise, pois a partícula negativa o atrai para antes do verbo. 
C) ênclise, pois o advérbio de negação o atrai para antes do 

verbo. 
D) próclise, pois o verbo “trair”, conjugado no presente, não aceita 

pronome depois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS XINGUARA 
 

11. Considerando os ciclos econômicos da História brasileira, é 
correto afirmar que o município de Xinguara-PA origina-se 
no contexto 

 

A) da monocultura canavieira ao longo dos séculos XVI-XVII, 
quando pequenas propriedades foram ocupadas às margens 
do rio Araguaia. 

B) do ciclo do garimpo no norte do país, durante 1970, quando 
reservas de hematita e grafita foram encontradas nas bacias 
dos rios Xingu e Araguaia. 

C) de expansão da fronteira agrícola brasileira no arco amazônico 
desde 1970, que fez da região um polo de atração 
agropecuário.  

D) do regime de grandes latifúndios predominantemente voltados 
para importação de insumos e maquinários agrícolas, iniciado 
em 1990.  

 

 

12. Leia o fragmento a seguir: “Xinguara se fez como muitas 
outras cidades na Amazônia. Como mostram os estudos de 
Bertha Becker, ‘embora cerca de 70% da população 
amazônica vivam em núcleos urbanos, a urbanização é 
negligenciada nos estudos sobre a região’ (BECKER, 2013, p. 

11). Estas cidades, mesmo surgindo de forma rápida e 
desordenada, foram propulsoras do crescimento da região, 
pois [...] essas cidades surgiram pela presença de dezenas 
de milhares de imigrantes que lançaram suas vidas nesses 
caminhos.” (SOUZA & MARQUES. Migração, mobilidades e as cidades 

da Amazônia: histórias de Xinguara (PA), 2019, p. 128). 
 

Sobre a formação histórica do núcleo urbano de Xinguara, 
entende-se que ele originou-se a partir 
 

A) da produção de um novo interesse econômico do setor 
primário (agricultura e mineração), existente em decorrência 
da criação de entroncamentos de redes de transportes 
rodoviário e hidroviário, atraindo migrantes nordestinos no 
terceiro quarto do século XX. 

B) do sucesso econômico regional provocado pelo ciclo 
econômico da mineração, forçando o processo de migração de 
muitos nordestinos que deixavam as terras do sertão para se 
instalar no sul paraense no fim do século XIX. 

C) da necessidade que o estado brasileiro teve de potencializar e 
concentrar as atividades industriais na região Norte do país, 
no contexto da fundação da SUDAM (Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia), no terceiro quarto do século 
XX. 

D) da exclusiva intensidade que a extração de madeira nobre, 
existente apenas na microrregião, gerou ao aglomerar 
populações adjacentes ao sul do Pará, que fundaram 
pequenas vilas e ocupações para atender o comércio 
internacional, no segundo quarto do século XX. 
 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49936
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13. A gênese do município de Xinguara-PA decorreu da ampliação 
da rede brasileira de transportes ao longo do século XX. Os 
principais eixos rodoviários, nacional e estadual, responsáveis 
por impulsionar o desenvolvimento de Xinguara-PA, são 

 

A) a BR-010, a rodovia Belém-Brasília e a PA-279. 
B) a BR-230, a rodovia Transamazônica e a PA-150. 
C) a BR-230, a rodovia Transamazônica e a PA-279. 
D) a BR-010, a rodovia Belém-Brasília e a PA-150. 
 

 

14. Dos aspectos emancipatórios, legais e jurídico-administrativos 
que desmembram e oficialmente fundam o município de 
Xinguara-PA, registra-se que o município foi emancipado de 
   

A) Conceição do Araguaia-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de 
maio de 1977. 

B) Parauapebas-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 
1982. 

C) Parauapebas-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 
1977. 

D) Conceição do Araguaia-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de 
maio de 1982. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

15. Segundo a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho 
(BRASIL, 2018), pode-se imaginar a seguinte situação: ao 
identificar um(a) trabalhador(a) que refere trabalhar em 
extração ou beneficiamento de pedras, exposto à poeira de 
sílica, o profissional suspeitará que essa exposição pode estar 
relacionada à ocorrência de 
 

A) Síndrome de Caplan. 
B) Síndrome de Felty. 
C) Síndrome de Burnout. 
D) Síndrome de Raynaud. 
 

 

16. No que se refere às queimaduras químicas, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) Tendo em vista que a lesão não é progressiva, deve-se 
remover as roupas e retirar o excesso do agente causador. 

B) Nas queimaduras por ácido fluorídrico com repercussão 
sistêmica, deve-se instituir a aplicação por via endovenosa 
lenta de soluções fisiológicas com mais 10ml de gluconato de 
cálcio a 10% e acompanhar laboratorialmente a reposição do 
cálcio iônico. 

C) Deve-se diluir a substância em solução básica corrente por no 
mínimo 30 minutos e irrigar exaustivamente os olhos no caso 
de queimaduras oculares. 

D) Deve-se aplicar sulfadiazina de prata a 1 sobre a lesão, 
friccionar a região afetada durante 20 minutos (para atingir 
planos profundos) e monitorar os sintomas dolorosos. 

 
 
 
 
 
 

17. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a 
implementação do Processo de Enfermagem em ambientes 
públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem é de suma importância, tendo em vista que é uma 
ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial com 
base no conhecimento, no pensamento e na tomada de 
decisão clínica com o suporte de evidências científicas, 
obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos 
do indivíduo/da família/da comunidade. Tendo em vista a SAE, 
assinale a alternativa correta. 

 

A) O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da 
Resolução nº 727/2002, tem preconizado que a Assistência de 
Enfermagem deve ser sistematizada implantando-se o 
Processo de Enfermagem (PE). 

B) Na Assistência de Enfermagem não é necessário haver um 
marco conceitual que fundamente a organização que o serviço 
almeja alcançar. Dentre essas bases estruturais, destaca-se 
que você pode utilizar de teorias de Enfermagem ou mesmo 
ainda evidências científicas atualizadas, as quais funcionam 
como um alicerce estrutural para implantação da SAE. 

C) A teórica Hildegard E. Peplau, com sua Teoria da Abordagem 
Centrada no Paciente para a Enfermagem, já enfocava o papel 
do Enfermeiro quanto às necessidades dos pacientes e já 
sugeria o diagnóstico de enfermagem diferente do diagnóstico 
médico. Sua teoria já era considerada ampla uma vez que 
enfatiza o relacionamento entre enfermeiro e cliente.  

D) A implementação da SAE é fundamental por contribuir para a 
melhora na qualidade da Assistência de Enfermagem, para a 
caracterização do corpo de conhecimentos da profissão e por 
trazer implicações positivas para o paciente e para a equipe 
de Enfermagem. 

 

 

18. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), a higiene das mãos engloba a higiene simples, a 
higiene antisséptica, a fricção antisséptica das mãos com 
preparação alcoólica e a antissepsia cirúrgica das mãos. 
Sendo assim, de acordo com o Protocolo para a Prática de 
Higiene das Mãos em Serviços de Saúde (BRASIL, 2013), os 
cinco momentos para a higiene das mãos são:  
 

A) 1. Antes de tocar superfícies próximas ao paciente; 2. Antes 
de realizar qualquer procedimento independente do grau de 
contaminação; 3. Após procedimentos; 4. Após tocar 
instrumentos cirúrgicos; 5. Após tocar frascos de 
medicamentos. 

B) 1. Antes de tocar superfícies próximas ao paciente; 2. Após 
tocar superfícies próximas ao paciente independente do grau 
de contaminação; 3. Antes de ir ao banheiro; 4. Após utilizar 
equipamentos estéreis; 5. Após administrar medicamentos. 

C) 1. Antes de tocar o paciente; 2. Antes de realizar procedimento 
limpo/asséptico; 3. Após o risco de exposição a fluidos 
corporais ou excreções; 4. Após tocar o paciente; 5. Após tocar 
superfícies próximas ao paciente. 

D) 1. Antes e após tocar o paciente; 2. Antes de realizar curativo; 
3. Após o risco de exposição aérea por gotículas; 4. Após ir ao 
banheiro; 5. Após tocar superfícies do serviço de saúde. 
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19. Foi registrada a prescrição médica com 20 UI de insulina NPH 
rotulado 100 UI/ml. Você dispõe de seringas de insulina 
graduada 100 UI/ml e de seringas hipodérmicas de 3 ml. Qual 
quantitativo se deve aspirar nas duas opções de seringa, 
respectivamente? 

 

A) 20 UI e 0,2 ml. 
B) 2 UI e 2 ml. 
C) 20 UI e 2 ml. 
D) 2 UI e 0,2 ml. 
 
 

20. Avalie as assertivas a seguir acerca do Soro Antirrábico (SAR):  
 

I. Sua apresentação se dá sob a forma líquida em ampolas de 
10 mL, contendo 5.000 UI, 10.000 UI ou 20.000 UI, 
dependendo do laboratório produtor.  

II. Indicado para a prevenção da raiva humana após exposição 
ao vírus rábico. Sua indicação depende da natureza da 
exposição e das condições do animal agressor. 

III. Solução que contém imunoglobulinas específicas purificadas, 
obtidas a partir de plasma de animais hiperimunizados contra 
o vírus rábico.  

IV. Na imunização dos animais são utilizadas cepas de vírus fixo 
inativado ou não, replicadas em cultivo de células distintas 
daquelas utilizadas na preparação da vacina para uso 
humano. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

 

21. Caso clínico: uma mulher de 25 anos, G1P0, na 11ª semana 
de gestação, apresenta história de êmese persistente há 6 
semanas. Constatou-se que seu estado é letárgico e 
hipovolêmico, com uma pressão arterial de 92/44 mmHg e 
uma frequência cardíaca de 130 bpm. Sua frequência 
respiratória é de 14 mpm. Os sons cardíacos fetais estão em 
150 bpm. O exame de urina mostra um teste de dipstick de 
gravidade específica igual a 1.027 e cetonas 3+ (TOY, 2014). 
Com relação ao caso apresentado, assinale a alternativa que 
apresenta seu possível diagnóstico e o respectivo tratamento 
dessa emergência. 

 

A) Hiperêmese da gravídica grave e reposição imediata com 
líquido isotônico, bem como avaliação das anormalidades 
eletrolíticas e correção dos problemas encontrados. 

B) Hiperêmese da gravídica leve e reposição imediata com 
líquido hipertônico, bem como avaliação das anormalidades 
eletrolíticas e correção dos problemas encontrados. 

C) Gravidez molar ou gestação de gêmeos e reposição imediata 
com líquido isotônico, bem como avaliação das anormalidades 
eletrolíticas e correção dos problemas encontrados. 

D) Gravidez molar ou gestação de gêmeos e reposição imediata 
com líquido hipertônico, bem como avaliação das 
anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas 
encontrados. 

22. Correlacione as colunas de acordo com a classificação do 
potencial de contaminação de cirurgias e seus respectivos 
exemplos:  

 

(1) Limpa 
(2) Potencialmente contaminada 
(3) Contaminada 
(4) Infectada 

 

(   ) Gastrectomia, transplante de fígado, prostatectomia. 

(   ) Herniorrafia inguinal, safenectomia, próteses 
articulares, cirurgias cardíacas. 

(   ) Enterectomia secundária a ruptura de víscera, 
apendicectomia supurada. 

(   ) Colecistectomia em paciente com colecistite aguda; 
amigdalectomia, colectomia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, no 
sentido de cima para baixo. 
 

A) 1 – 2 – 3 – 4 
B) 2 – 1 – 4 – 3 
C) 3 – 4 – 1 – 2 
D) 4 – 1 – 2 – 3 

 

 

23. Aspectos especiais na medição da PA na população idosa 
decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a 
maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no(a) 
 

A) pseudo-hipertensão, que está associada ao processo 
aterosclerótico e pode ser detectada pela manobra de Osler, 
ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a 
insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do 
desaparecimento do pulso radial. 

B) maior ocorrência de efeito do avental branco, hipotensão 
ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença de 
arritmias, como fibrilação atrial, que podem dificultar a medição 
da PA. 

C) desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, 
resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou 
falsamente altos para a PAD. 

D) pressão arterial sistólica aumentada com pressão arterial 
diastólica normal, considerados importantes fatores de risco 
cardiovascular em pacientes idosos. 

 

 

24. Um homem com 50 anos é admitido com quadro de dispneia, 
desconforto no tórax e respirações profundas. Relata 
tabagismo pregresso prolongado e excessiva perda de peso 
recente. Diante do quadro apresentado, iniciou-se a 
terapêutica de oxigenação com 2 L de oxigênio por meio de 
cânula nasal. Qual sinal vital melhor expressaria um resultado 
efetivo da terapia de oxigênio? 
 

A) saturação de oxigênio 
B) idade, peso e altura 
C) pressão arterial 
D) frequência respiratória 
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25. No gerenciamento dos serviços de Enfermagem, ao assumir o 
compromisso de tecer autonomia dos sujeitos para trabalhar 
em grupo, acredita-se na importância do preparo dos 
enfermeiros para assumirem a função de coordenação de 
grupos, função essa que, na proposta do trabalho em equipe, 
deve ser alternante entre os seus componentes. Nesse 
preparo, consideram-se três dimensões de investimentos que 
devem ser desenvolvidos. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente tais dimensões. 

 

A) Dimensão pessoal, espiritual e de serviços. 
B) Dimensão singular, coletiva e burocrática. 
C) Dimensão instintiva, de equipe e estrutural. 
D) Dimensão individual, grupal e institucional. 
 

 

26. Um homem de 25 anos chega ao serviço de saúde 
apresentando tosse produtiva e febre. O enfermeiro verifica 
seus sinais vitais, realiza ausculta cardíaca e pulmonar, avalia 
sua condição geral de saúde e coleta exames para análise. 
Qual etapa do processo de enfermagem está sendo utilizado? 

 

A) Histórico. 
B) Diagnóstico. 
C) Implementação. 
D) Avaliação. 
 

 

27. As funções orgânicas humanas dependem de um rigoroso 
equilíbrio nas quantidades e nas concentrações de líquidos, 
eletrólitos, ácidos e bases. A ocorrência desses distúrbios nas 
unidades de terapia intensiva é constante, tanto pela 
gravidade das patologias quanto pelos procedimentos 
terapêuticos instituídos. Nesse cenário, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente uma das causas relacionadas a 
hiponatremia isotônica. 

 

A) hiperlipidemia 
B) uso terapêutico de manitol 
C) hiperglicemia 
D) hipervolêmica 
 

 

28. As infecções graves de partes moles decorrem de traumas ou 
cirurgias, evoluem com febre, dor, hiperemia localizada e 
progressiva, agitação, taquicardia e instabilidade 
hemodinâmica, com evolução rápida e altas taxas de 
mortalidade. Assinale a alternativa que apresenta uma lesão 
grave e seu agente etiológico relacionado. 

 

A) Gangrena gasosa, Clostridium perfringens. 
B) Celulite, C. perfringensou histolyticum ou septicum. 
C) Fasciíte necrotizante tipo 1, Flora mista anaeróbia, Gram – 

enterococos. 
D) Fasciíte necrotizante tipo 2, Pasteurella Aeromonas. 
 
 
 
 
 

29. Uma mulher de 45 anos foi submetida a uma craniectomia 
devido a um tumor cerebral há seis meses. Hoje compareceu 
para sua consulta mensal de avaliação, na qual a enfermeira 
faz um planejamento de sua avaliação. Nesse planejamento, 
a paciente pode apresentar qual efeito tardio da cirurgia? 
 

A) Capacidade de atenção aguçada. 
B) Visão turva. 
C) Dor. 
D) Dormência na região da cirurgia. 

 

 

30. O Enfermeiro atua com autonomia e em consonância com os 
preceitos éticos e legais, técnico-científicos e teórico-
filosóficos; exerce suas atividades com competência para 
promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com 
os Princípios da Ética e da Bioética. Com relação aos deveres 
dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa 
incorreta. 
 

A) Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 
de imperícia, negligência ou imprudência. 

B) Disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em 
casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem 
pleitear vantagens pessoais, quando convocado. 

C) Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao 
conteúdo e imagem veiculados nos diferentes meios de 
comunicação e publicidade. 

D) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de 
fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela 
necessidade do profissional em cumprir o presente código e a 
legislação do exercício profissional. 

 

 

31. Um paciente com Diabetes Mellitus está sob uso de insulina e 
dieta em sua terapêutica. Nesse campo de atuação, o 
enfermeiro está implementando o autocuidado para com o 
paciente. Qual teoria de enfermagem seria útil para promover 
o autocuidado?  
 

A) Leininger. 
B) Roy. 
C) Orem. 
D) Watson. 

 

 

32. Qual das seguintes infrações, ao ser praticada pelo 
Enfermeiro, pode ser passível de penalidade na forma da Lei, 
segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
Resolução Cofen nº 526/2017? 
 

A) Recusar-se a fornecer informações para um filho de um 
cliente. 

B) Ingerir ou vender substâncias controladas. 
C) Relatar um suspeito de negligência de uma criança. 
D) Suspender suas atividades quando o local de trabalho não 

oferecer condições seguras. 
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33. A sífilis representa um agravo prioritário na política de Saúde do Brasil. A vigilância epidemiológica insere-se como estratégia para o 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações de controle desse relevante problema de saúde pública. A respeito do tema, 
considere o gráfico a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico de Sífilis. Ano V, n.01. Out. 2019. 

 
Nesse cenário, no âmbito da vigilância epidemiológica, observa-se a evolução das taxas de detecção de sífilis adquirida, de sífilis em 
gestante e incidência de sífilis congênita no Brasil de 2010 a 2018. No decorrer dos anos apresentados, de acordo com a distribuição 
dos números confirmados, analise as afirmações a seguir: 

 

I. A taxa de detecção de sífilis em gestantes aumentou 6,1 vezes, passando de 3,5 para 21,4 casos por mil nascidos vivos. 
II. Nesse período, verifica-se que a taxa de incidência de sífilis congênita aumentou 5 vezes, passando de 2,4 para 9,0 casos por mil 

nascidos vivos. 
III. Em 2018, em comparação com o ano de 2017, observou-se aumento 25,7% na taxa de detecção em gestantes e de 5,2% na incidência 

de sífilis congênita. 
IV. A sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória desde 2005, teve sua taxa de detecção aumentada de 34,1 casos por 100.000 

habitantes em 2015 para 75,8 casos por 100.000 habitantes em 2017.  
 

Em relação aos dados expostos, é correto o que se afirma 
 
A) apenas em I e III. 
B) apenas em III. 
C) apenas em II e IV. 
D) apenas em I e IV. 
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34. Em meio ao cenário de pandemia do Covid-19, a humanização da Assistência de Enfermagem ao paciente em isolamento durante 
seu tratamento em ambiente hospitalar foi destacada em vários cenários da Rede de Assistência à Saúde (RAS), como demonstra a 
matéria a seguir: 

 

 
Fonte: https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/06/10/hrba-usa-tecnologia-para-promover-encontro-online-de-familiares-com-pacientes-internados-por-

covid-19.ghtml Acesso em 07/07/2020. 
 

Considerando que o isolamento é fundamental como medida necessária de contenção da transmissão do novo coronavírus, seguindo-
se os princípios norteadores da assistência do enfermeiro em doenças infecciosas, considere as alternativas a seguir:  

 

I. Humanizar a Assistência de Enfermagem nesse novo cenário é um desafio viável e fundamental a ser enfrentado pela equipe, tendo 
a humanização como uma política que visa traduzir os princípios do Sistema Único de Saúde, oferecendo uma atenção de qualidade, 
combinando tecnologia com acolhimento, com ambientes de cuidado e com condições de trabalho favoráveis para o profissional. 

II. Cabe ressaltar a importância da conscientização dos profissionais sobre a valorização do paciente, além da educação permanente 
em saúde para que eles adquiram uma aprendizagem significativa, possibilitando a transformação da assistência segundo os 
princípios da humanização do cuidado, através de novas atitudes por parte dos trabalhadores de saúde. 

III. As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para 
evitar a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. Nesse sentido, componentes de precaução 
e proteção profissional devem estar alinhados ao tipo de contato e procedimento a ser realizado e à paramentação para assistência 
ao paciente suspeito/portador da Covid-19 e incluem o uso de luvas, capote/avental, óculos de proteção ou protetor facial, gorro e 
avental. 

IV. A máscara de tecido não é um EPI, por isso ela não deve ser usada por profissionais de saúde, somente pelo pessoal de apoio. Sendo 
que a máscara cirúrgica deve ser usada durante a assistência ou contato direto, a menos de 1 metro de pacientes, enquanto a máscara 
N95/PFF2 ou equivalente deve ser usada durante a realização de procedimentos potencialmente geradores de aerossóis. 

 

Está correto o que se afirma 
 

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

 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/06/10/hrba-usa-tecnologia-para-promover-encontro-online-de-familiares-com-pacientes-internados-por-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/06/10/hrba-usa-tecnologia-para-promover-encontro-online-de-familiares-com-pacientes-internados-por-covid-19.ghtml

