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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

Texto 1 

 

A mortalidade por câncer vem caindo, mas ainda há muito mais a 

fazer 

Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto 

Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil pessoas 

serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa 

estimada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes por 

ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa doença.  É a 

segunda causa de morte no Brasil e provavelmente suplantará as 

mortes por doenças cardiovasculares já na próxima década.

 Todos os países do mundo estão preocupados com a 

incidência de tumores malignos, seu impacto na saúde da 

população, os gastos no tratamento e no cuidado de pacientes com 

câncer (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto superior a 80 

bilhões de dólares por ano).  Estudos científicos nas 

últimas três décadas criaram um conhecimento fundamentado a 

respeito das causas do câncer, e de fatores de risco que aumentam 

a sua ocorrência. Houve intensa campanha para aumentar a 

conscientização da população na prevenção e na detecção precoce 

(em fase altamente curável) da doença, e na otimização dos 

tratamentos e do acesso aos cuidados adequados para toda a 

população, principalmente os menos favorecidos da sociedade. 

Este último item tem sido o mais difícil de implementar,  por 

deficiências estruturais e de políticas públicas, no Brasil e na 

maioria dos países. A eficiência da prevenção suplanta os esforços 

com o tratamento.                                        

 Recentemente, um estudo extenso realizado por 

estatísticos da Sociedade Americana de Câncer, liderados por A. 

Jemal, e publicado na revista CA: Cancer Journal, analisou 30 

anos de evolução da mortalidade por câncer nos Estados Unidos, 

com base em dados detalhados no registro nacional. O estudo 

apresentou boas e más notícias. A má notícia é que, infelizmente, 

apesar dos avanços científicos e médicos, esse conhecimento não 

tem sido colocado em prática de forma consistente e equitativa 

através de toda a população americana, diminuindo as chances de 

atingir as metas estabelecidas de redução (33,5%) da mortalidade 

por câncer em 2035, comparada com 2015. As notícias boas 

vieram da óbvia diminuição de número de óbitos por tumores 

malignos. Menos que o desejado, mas significativa.    

  Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos 

fatores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados (redução drástica de tabagismo, de obesidade, 

aumento do consumo diário de frutas e legumes por 100 gramas, 

a quantidade de fibra na dieta por 10 gramas, o cálcio na dieta por 

200 miligramas, redução do consumo diário de carne vermelha e 

carne processada por 50 gramas, do consumo de bebidas 

alcoólicas por uma dose por dia, aumentar a atividade física diária 

e atingir taxas de exames de detecção precoce de câncer de mama 

e de intestino de 90% da população-alvo), a taxa de mortalidade 

por câncer em 2035 será pelo menos 33,5% inferior à observada 

em 2015”.       

 A Sociedade Americana de Câncer está pressionando as 

autoridades de saúde a criarem condições reais para melhorar a 

pesquisa médica, ao mesmo  tempo  que implementem políticas 

de saúde baseadas principalmente na prevenção e na detecção 

precoce, a atingir de forma equitativa e consistente toda a 

população dos Estados Unidos. 
 

(https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-
caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/ Acesso em 20/09/2019) 

01. Infere-se da leitura do texto que: 

 

A. os riscos da saúde pública, por falta de investimento em 

pesquisas médicas, atingem um patamar preocupante nos 

países Sul-americanos. 

B. a saúde pública ainda não rotula como prioridade para as 

autoridades governamentais, o que deixa apenas a socie-

dade carente mais vulnerável a doenças incuráveis, como 

o câncer. 

C. a falta de políticas públicas efetivas destinadas à saúde, 

como fator primordial, implica mais ônus aos cofres pú-

blicos e menos interesse da sociedade sobre a cura do 

câncer.   

D. a precariedade do fomento à ciência, por falta de políticas 

públicas concretas destinadas à saúde, compromete o di-

agnóstico precoce, a eficiência do tratamento e a cura do 

câncer. 

E. os  entraves no processo de saúde pública no combate ao 

câncer, exclusivamente no Brasil, levam  uma parcela 

significativa da população a ser vitimada pelo câncer.  

 

02. Pode-se afirmar que o  texto tem por objetivo: 

 

A. informar o público leitor acerca do aumento no diagnós-

tico de câncer e da necessidade de políticas no estímulo 

à pesquisa e à assistência. 

B. narrar episódios relacionados aos casos diagnosticados 

de câncer e da carência em pesquisas científicas. 

C. divulgar dados de países desenvolvidos no combate ao 

câncer de maneira a estimular a  pesquisa  científica no 

Brasil. 

D. criticar a conduta da sociedade menos favorecida por se 

recusar a fazer exames preventivos de combate ao cân-

cer.   

E. relatar as investigações científicas ao longo dos últimos 

anos, como formas exitosas de políticas públicas  na área 

da saúde de maneira equânime.  

 

03. Os enunciados a seguir emitem sentidos na construção textual. 

Assinale a alternativa cuja substituição de vocábulo em destaque 

compromete o contexto apresentado. 

 

A. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente 

suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na 

próxima década.” (superará) 

B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a in-

cidência de tumores malignos,...” (ocorrência) 

C. ”... esse conhecimento não tem sido colocado em prática 

de forma consistente e equitativa através de toda a popu-

lação americana,...” (efêmera)  

D. “Este último item tem sido o mais difícil de implementar,  

por deficiências estruturais e de políticas públicas, no 

Brasil e na maioria dos países.” (efetivar) 

E. “Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos fa-

tores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados...” (preponderância) 

 

 

 

 

 

https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/%20Acesso
https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/%20Acesso
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04. No enunciado: “... (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto 

superior a 80 bilhões de dólares por ano).”, o vocábulo em 

destaque atende corretamente às regras da acentuação vigentes. 

Assinale a alternativa cujo termo grifado se justifica pela mesma 

razão. 

 

A. “mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com cân-

cer em algum órgão do corpo...” 

B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a in-

cidência de tumores malignos...” 

C. “... as mortes por doenças cardiovasculares já na próxima 

década.” 

D. “As notícias boas vieram da óbvia diminuição de número 

de óbitos...” 

E. “...em prática de forma consistente e equitativa através 

de toda a população americana...” 

 

05. Os elementos ou mecanismos de coesão possuem a 

funcionalidade de estabelecer uma conexão de ideias no texto. Nos 

fragmentos a seguir, indique a alternativa cujo sentido não condiz 

com essa função. 

 

A. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientiza-

ção da população na prevenção e na detecção precoce...”, 

o elemento em destaque estabelece um valor semântico 

de finalidade. 

B. “ Menos que o desejado, mas significativa.” , o recurso 

linguístico destacado estabelece uma relação semântica 

de oposição. 

C. “Os cientistas  concluíram que, “se a prevalência dos fa-

tores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados...”, o termo grifado possui semanticamente 

um valor hipotético. 

D. “... condições reais para melhorar a pesquisa médica, ao 

mesmo  tempo  que  implementem políticas de saúde ba-

seadas principalmente na prevenção...”, o elemento sub-

linhado exerce  valor semântico de concomitância. 

E. “A má notícia é que, infelizmente, apesar dos avanços 

científicos e médicos, esse conhecimento não tem sido 

colocado em prática de forma consistente...”, o recurso 

linguístico sublinhado exerce uma relação semântica de 

causalidade.  

 

06. No trecho: “... a taxa de mortalidade por câncer em 2035 será 

pelo menos 33,5% inferior à observada em 2015”. , o sinal 

indicativo de crase segue a norma padrão. Assinale a alternativa 

cujo emprego de crase também foi respeitado. 

 

A. O combate ao câncer deve ser uma luta destinada à toda 

população.  

B. As formas de prevenção devem chegar eficazmente à 

qualquer segmento da sociedade. 

C. A busca pela cura do câncer ocorre devido à pesquisas de 

cientistas nas universidades. 

D. As pesquisas médicas levam à descoberta de tratamentos 

eficientes. 

E. As políticas de saúde devem estar à serviço da nação. 

 

 

 

 

07. No enunciado: “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o 

Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil 

pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do 

corpo...”, a oração grifada exerce a mesma função sintática e 

classificação que a oração destacada na alternativa: 

 

A. É inadmissível que a maioria da população brasileira não 

tenha assistência médica devida. 

B. As pesquisas indicam que uma boa parte da sociedade 

ainda não tem consciência da importância dos exames 

preventivos.  

C. O fundamental é que haja mais fomento às pesquisas de 

combate ao câncer em busca da descoberta da cura. 

D. Muitas pessoas persistem em práticas de risco à saúde, 

ainda que haja campanhas e programas de prevenção no 

combate ao câncer. 

E. A sociedade tem necessidade de que o governo invista 

em políticas públicas na área de saúde para a cura do cân-

cer. 

 

08. No que se refere ao emprego dos recursos morfológicos no 

texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A. “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto 

Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil 

pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum ór-

gão do corpo (taxa estimada de mais de 160 novos casos 

por 100 mil habitantes por ano), e que mais 240 mil bra-

sileiros morrerão dessa doença.” , compreende-se que a 

expressão destacada faz referência ao termo ’câncer’. 

B. “... estimam que mais de 600 mil pessoas serão diagnos-

ticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa esti-

mada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes 

por ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa 

doença.” , o termo  destacado mostra a intenção do autor 

em adicionar novas informações ao texto. 

C. C.”... diminuindo as chances de atingir as metas estabe-

lecidas de redução (33,5%) da mortalidade por câncer em 

2035, comparada com 2015.”, no vocábulo grifado, o 

afixo ‘-dade’ foi acrescentado ao adjetivo ‘mortal’, resul-

tando na formação de um substantivo abstrato. 

D. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente 

suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na 

próxima década.”, o termo sublinhado pertence à catego-

ria das circunstâncias, como também ocorre com ‘recen-

temente’ e ‘consistente’. 

E. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientiza-

ção da população na prevenção e na detecção precoce 

(em fase altamente curável) da doença...”, o vocábulo 

grifado foi empregado para indicar uma ação concluída, 

acabada. 

 

09. No período: “Estudos científicos nas últimas três décadas 

criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do 

câncer, e de fatores de risco que aumentam a sua ocorrência.”, a 

oração grifada estabelece no enunciado uma função: 
 

A. substantiva 

B. adjetiva 

C. causal 

D. pronominal 

E. adverbial  
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Texto 2 

                                           

 
10. Os textos publicitários circulam em diferentes esferas 

midiáticas e cumprem determinada função comunicativa. Nessa 

campanha, o enunciador tem como objetivo: 

 

A. conscientizar a sociedade sobre a ocorrência da escravi-

dão contemporânea. 

B. despertar o interesse do empregador para reverter essa re-

alidade. 

C. informar os riscos desse tipo de trabalho para a economia 

do país. 

D. exigir denúncias de ocorrência de trabalho escravo no 

Brasil. 

E. mapear  os territórios onde ocorrem a condição de escra-

vidão. 

 

11. No segmento: “Estudos científicos nas últimas três décadas 

criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do 

câncer...”, o verbo encontra-se no plural em concordância com o 

sujeito. Assinale a alternativa cujo enunciado o verbo se flexiona 

adequadamente no plural para cumprir a norma padrão. 

 

A. É inacreditável que ocorram, no Brasil, a triste realidade 

de trabalhadores em condição de  escravos. 

B. Nem todos os trabalhadores que pretendem o emprega-

dor escravizar se calam diante da exploração. 

C. Não se pode admitir que hajam empregadores escravi-

zando empregados sem punição devida. 

D. Faz-se necessário que a fiscalização dos agentes no Mi-

nistério do Trabalho se   intensifiquem no combate à es-

cravidão. 

E. À sociedade brasileira que não influenciam os discursos 

enganosos cabe a denúncia da escravidão. 

 

 

 

 

12. Analise os enunciados a seguir em relação às regras da 

regência verbal. Assinale a alternativa em que as regras foram 

respeitadas. 

 

A. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da 

qual não se deve assistir imparcialmente. 

B. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a 

qual nenhuma parcela da sociedade pode admitir. 

C. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a 

qual não concordam os trabalhadores. 

D. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, na 

qual os trabalhadores não se devem sujeitar. 

E. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da 

qual se opõem os Direitos Humanos. 

 

Texto 3 

 

      Pesquisas mostraram que os idosos estão cada vez mais 

conectados à internet 

 

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2017, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (Pnad) mostrou que pessoas que estão na terceira idade, 

isto é, aquelas que têm 60 anos ou mais, estão cada vez mais 

conectadas à internet.                                                                                       

 A pesquisa mostrou também que, de forma geral, os 

brasileiros de todas as faixas etárias, como os adolescentes e 

adultos, passaram a ter mais acesso à internet. De 2016 para 2017, 

houve um aumento de mais de 31% de internautas no país. 

            Um dado curioso, especialmente com relação aos “avôs” e 

“avós” internautas, é que o acesso se dá através de dispositivos 

móveis, como o 4G do celular. Ou seja,  a terceira idade está 

conectada no smartphone.  Diante desse cenário, 

que parece não ter volta, é imprescindível que os idosos aprendam 

a manusear um smartphone e todos os outros equipamentos 

tecnológicos, como computadores e mesmo smart TVs, com 

destreza. Não por acaso, o número de pessoas dispostas a ensiná-

los em cursos de curta duração é também maior. 

 
(https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27

/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-

INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx  Adaptado) 

 

13. O texto mostra como assunto central:  

 

A. A resistência de mudança de comportamento por parte 

dos idosos diante das novas tecnologias.  

B. A busca incessante dos idosos em aprender a manusear 

os aparatos tecnológicos como terapia. 

C. A adaptação dos idosos no manuseio das ferramentas tec-

nológicas para a inclusão no ambiente digital. 

D. A importância da conexão para os idosos como exigência 

no mercado de trabalho contemporâneo. 

E. O uso dos equipamentos tecnológicos para a  prevenção 

de fraudes e golpes direcionadas a idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
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14. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que 

apresenta o cumprimento das normas de Ortografia em vigor. 

 

A. No trecho: “A pesquisa mostrou também que, de forma 

geral, os brasileiros...”, o termo em destaque escreve-se 

com S, assim como, ‘estender’ e ‘ hesitar’. 

B. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias, como 

os adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à 

internet.”, o vocábulo sublinhado é grafado com SS, da 

mesma forma que ‘discussão’ e ‘excessão’. 

C. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias...”, a 

palavra grifada possui a escrita com X, como também, os 

termos ‘pixaim’ e ‘xamego’. 

D. No trecho: “Diante desse cenário, que parece não ter 

volta, é imprescindível que os idosos aprendam a manu-

sear...”, o termo sublinhado grafa-se com SC, como tam-

bém ocorre com as palavras ‘escitação’ e ‘escepcional’. 

E. No trecho: “... todos os outros equipamentos tecnológi-

cos, como computadores e mesmo smart TVs, com des-

treza.”, o vocábulo em destaque é grafado com Z, como 

também, nos termos ‘atraz’ e ‘realeza’. 

 

15. No fragmento: “A pesquisa mostrou também que, de forma 

geral, os brasileiros de todas as faixas etárias, como os 

adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à internet.”, 

percebe-se que a pontuação está adequada à norma culta. Assinale 

a alternativa em que ocorre uma inadequação na pontuação do 

enunciado. 

 

A. Segundo as informações do jornal local, a população 

idosa do município, destacando as áreas rurais, aumen-

tou. 

B. É imprescindível, portanto que a população da terceira 

idade sinta-se, diante da realidade tecnológica, conec-

tada. 

C. O manuseio dos aparatos tecnológicos reforça, de acordo 

com os especialistas, a vontade de aprender dos idosos, 

sua autoestima e confiança. 

D. Junto à disposição de inclusão dos idosos, faz- se neces-

sário, por parte da sociedade, entender que essas pessoas 

têm condições de aprender. 

E. Diariamente, observa-se que os idosos manuseiam celu-

lares, notebooks, tablets, por exemplo, em diversos am-

bientes, como shoppings e restaurantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16. São principais atribuições do auxiliar de enfermagem, 

EXCETO: 

 

A. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 

B. Executar ações de tratamento simples. 

C. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; 

D. Participar da equipe de saúde. 

E. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as 

privativas do Enfermeiro. 

 

17. Para a realização da descontaminação e limpeza dos materiais, 

recomenda-se adotar as seguintes medidas, EXCETO: 

 

A. Sempre utilizar sapatos fechados, para prevenir a conta-

minação por respingos. 

B. Quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente 

paramentado com equipamentos de proteção: avental im-

permeável, luvas de borracha antiderrapantes e de cano 

longo, óculos de proteção e máscara ou protetor facial. 

C. Utilizar escovas de cerdas macias, evitando a aplicação 

de materiais abrasivos, como palhas de aço e sapólio. 

D. As pinças devem estar fechadas quando de sua imersão 

na solução. 

E. Desconectar os componentes acoplados, para uma efe-

tiva limpeza. 

 

18. A vagância na Demência de Alzheimer consiste em deambular, 

aparentemente sem motivo, de um lado para outro. É 

relativamente comum na Demência de Alzheimer, trazendo riscos 

de exaustão, quedas e fraturas. São recomendações para tal 

situação, EXCETO: 

 

A. Procurar identificar a causa. 

B. Estimular a independência do andar, dentro do limite fi-

siológico e da segurança. 

C. Fornecer meios que possibilitem a localização, caso saia 

para a rua: pulseira de identificação e números de telefo-

nes. 

D. Proporcionar exercícios físicos e atividades ocupacio-

nais. 

E. Evitar medidas que tornem o ato mais aceitável, para não 

estimular. 

 

19. Das observações e monitoração no primeiro período do parto, 

deve-se registrar diversas observações. Dentre elas, a frequência 

das contrações uterinas, este registro deve ser realizado, 

preferencialmente: 

 

A. Constantemente, sem interrupções. 

B. De 15 em 15 minutos. 

C. De 1 em 1 hora. 

D. De 3 em 3 hora. 

E. De 4 em 4 hora. 
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20. Segundo a Lei Nº 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) serão destinados, aos municípios, pelo menos: 

 

A. 15% 

B. 30% 

C. 50% 

D. 70% 

E. 75% 

 

21. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, EX-

CETO: 

 

A. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os ser-

viços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 

saúde. 

B. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nu-

trição. 

C. Dar execução, no âmbito municipal, à política de insu-

mos e equipamentos para a saúde. 

D. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambi-

ente que tenham repercussão sobre a saúde humana e 

atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 

competentes, para controlá-las. 

E. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

 

22. Para o Cateterismo cardíaco: 

 

A. É necessário jejum de 4 horas. 

B. É necessário jejum de 8 horas. 

C. É necessário jejum de 12 horas. 

D. É necessário jejum de 24 horas. 

E. Não é necessário jejum. 

 

23. Na cadeia de frios, algumas ações devem ser rigorosamente 

cumpridas, além da organização do congelador, Desta forma, das 

responsabilidades que o enfermeiro garantir, é INCORRETO afir-

mar: 

 

A. A leitura do termômetro interno do refrigerador no início 

e final da jornada e registrar no mapa de temperatura.  

B. A utilização de tomada exclusiva para o refrigerador; 

C. Instalação do refrigerador fora de fontes de calor e dis-

tante 10 cm da parede. 

D. Que o refrigerador deve ser exclusivo para o armazena-

mento dos imunobiológicos.  

E. Que a gaveta de legumes fique sem tampa e preenchida 

com um número suficiente de garrafas com água e co-

rante.  

 

24. Quanto ao banho, é INCORRETO afirmar: 

 

A. A higiene oral deve ser realizada depois do banho. 

B. Estimular o paciente a participar do cuidado. Caso ele 

consiga realizar banhar-se, deixar o que faça.  

C. Avaliar as condições de pele e anexos, a função motora, 

circulatória, respiratória e nutricional do paciente.  

D. Para evitar infecções em âmbito hospitalar, as bacias de-

vem ser lavadas e desinfetadas com solução alcóolica 

70%. 

 

 

E. Caso as condições do paciente não permitam o banho 

completo diariamente, realizar ao menos a lavagem do 

rosto, dos braços, das axilas, da região dorsal e dos ór-

gãos genitais.  

 

25. Os membros executores da CCIH serão, no mínimo: 

 

A. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 

100 leitos ou fração deste número com carga horária di-

ária, mínima, de 4 horas para o enfermeiro e 6 horas para 

os demais profissionais. 

B. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 

300 leitos ou fração deste número com carga horária di-

ária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para 

os demais profissionais. 

C. 1 técnico de nível superior da área de saúde para cada 

200 leitos ou fração deste número com carga horária di-

ária, mínima, de 12 horas para o enfermeiro e 6 horas 

para os demais profissionais. 

D. 1 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 

200 leitos ou fração deste número com carga horária di-

ária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para 

os demais profissionais. 

E. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 

200 leitos ou fração deste número com carga horária di-

ária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para 

os demais profissionais. 

 

26. São vantagens da via subcutânea, EXCETO: 

 

A. Fácil inserção e manutenção do cateter.  

B. Pode ser realizada em qualquer ambiente de cuidado, 

inclusive no domicílio.  

C. Baixo risco de efeitos adversos sistêmicos (hiponatre-

mia, hipervolemia, congestão).  

D. Redução da flutuação das concentrações plasmáticas 

de opioides. 

E. Volume e velocidade de infusão altos (até 2500 

ml/24h por sítio de punção).  

 

27. Para realização de um eletrocardiograma, qual cabo deve ser 

utilizado em membro inferior direito? 

 

A. Cabo vermelho  

B. Cabo amarelo 

C. Cabo preto 

D. Cabo verde 

E. Cabo azul 

 

28. Quanto aos registros em prontuários, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Ler a anotação anterior, antes de realizar novo registro. 

B. Quando do registro, evitar palavras desnecessárias como 

paciente, por exemplo, pois a folha de anotação é indivi-

dualizada e, portanto, indicativa do referente. 

C. Organizar a anotação de maneira a reproduzir a ordem 

em que os fatos se sucedem. Utilizar a expressão entrada 

tardia. Ou Em tempo. Para acrescentar informações que 

porventura tenham sido anteriormente omitidas. 

D. Utilizar a terminologia técnica adequada, evitando abre-

viaturas, exceto as padronizadas institucionalmente. 
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E. Utilizar anotações e uso de termos gerais como segue em 

observação de enfermagem. Ou sem queixas, sempre que 

possível, para dar continuidade ao prontuário. 

 

29. Sobre os Cuidados de Enfermagem na Pleurite é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Orientar o paciente para que não se deite sobre o lado 

afetado, isto pode aumentar a dor.  

B. Cuidados com a drenagem torácica se houver, manter a 

conexão em frasco estéril, vedado, para não permitir a 

penetração de ar e o refluxo de líquidos para dentro da 

cavidade; trocar a drenagem diariamente, medindo a 

quantidade e observando o aspecto da drenagem.  

C. Manter o ambiente limpo e confortável.  

D. Controlar sinais vitais.  

E. Observar sinais de complicações como: dispneia, dor, ca-

lafrios, náuseas, cianose e choque. 

 

30. Quanto à administração e mistura de insulinas é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. No caso de uma aspiração da insulina maior que a neces-

sária, descartar as insulinas e reiniciar o procedimento.  

B. NUNCA devolva para nenhum dos frascos as insulinas já 

misturadas.  

C. Mistura de NPH e regular pode ser utilizada imediata-

mente ou armazenada em refrigerador para uso em até 24 

horas e mistura de NPH e ultra-rápida deverá ser utili-

zada imediatamente após o preparo.  

D. Aspirar primeiro a insulina de ação rápida (R) ou ultra 

rápida (Lispro), que possuem aspecto límpido transpa-

rente e, em seguida, a insulina de ação intermediária (N) 

que possui aspecto turvo, leitoso.  

E. Rolar o frasco de insulina de aspecto leitoso (NPH), le-

vemente entre as mãos, por no mínimo 20 vezes, para ga-

rantir ação correta da insulina.  

 

31. São ações de Prevenção da Flebite ou Tromboflebite, 

EXCETO: 

 

A. Uso de meias elásticas para pessoas com atividades res-

tritas. 

B. Adotar posição correta na cama (uma perna não deve fa-

zer pressão sobre a outra).  

C. Evitar ficar longos períodos sentado ou em pé. 

D. Evitar esforços que aumentam a pressão nas pernas.  

E. Fazer movimentação ativa e nunca passiva ou enfaixar os 

membros inferiores nos pacientes acamados.  

 

32. Quanto à Anticoncepção de Emergência (AE) é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Não tem ação como método abortivo, exceto quando já 

se tem mais de 10 dias de fecundação. 

B. Não provoca teratogenicidade, em caso de a adolescente 

já estar grávida no momento da tomada do contraceptivo 

de emergência. 

C. Não facilita a aquisição de DST/aids. 

D. Não se constitui como passaporte para vulgarização da 

relação sexual na adolescência. 

E. Não provoca alteração do eixo hipotalamico-hipofisario-

gonadal definitiva, mesmo diante do uso repetitivo. 

 

33. São fatores de risco para hipoglicemia, EXCETO: 

 

A. Pacientes com má ingestão oral. 

B. Insuficiência renal, hepática ou respiratória. 

C. Uso de betabloqueadores, psicotrópicos. 

D. Ingestão de álcool. 

E. Dificuldade na adesão medicamentosa, com risco de to-

mada/aplicação errada de hipoglicemiantes. 

 

34. Das diretrizes da assistência da enfermagem na demência de 

Alzheimer para os distúrbios do comportamento sexualmente 

inadequados, são recomendações adequadas, EXCETO: 

 

A. Verificar se o comportamento não decorre de uma neces-

sidade natural como: tirar a roupa porque está incomo-

dando, abaixar a calça para urinar e manipular os genitais 

para coçar. 

B. Encarar com racionalidade. Distrair com atividades 

como antecipar a hora do banho e levar para um passeio 

podem ajudar. 

C. Explicar para pessoas presentes, caso se choquem, que o 

paciente não tem noção do que faz. 

D. Nunca abordar verbalmente com firmeza, pois pode in-

centivar comportamento inadequado repetitivo. 

E. Observar se há carência de contato físico, que afagos e 

carinhos amenizam. 

 

35. Em uma ampola de glicose a 50% com 30ml, qual a gramatura 

de glicose desta ampola? 

 

A. 1,5g 

B. 15g 

C. 30g 

D. 3,0g 

E. 0,30g 

 

36. São tipos de sondas de alimentações, EXCETO:  

 

A. Naso/orogástrica 

B. Naso/oroenteral 

C. Traqueal 

D. Gastrostomia 

E. Jejunostomia 

  

37. É uma verminose causada por Platelmintos: 

 

A. Cisto hidático (Hidatidose)  

B. Infestação por larva migrans (Bicho geográfico)  

C. Triquinose  

D. Filaríase (Elefantíase)  

E. Oxiurose  
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38. São cuidados de enfermagem no Edema Agudo de Pulmão 

(EAP), EXCETO: 

  

A. Sentar o paciente, cabeça e ombros levantados e pernas e 

pés para baixo;  

B. Oxigenioterapia por cateter nasal.  

C. Manter vias aéreas permeáveis, aspirando secreção farín-

gea se necessário. 

D. Fazer garroteamento: colocar garrotes ou manguitos em 

4 membros, fazendo rodízio no sentido horário, a cada 45 

minutos. O garrote não deverá ser muito apertado para 

não impedir o fluxo arterial.  

E. Cateterismo vesical de demora para controle hídrico. 

 

39. Os principais sinais de desidratação que devem ser 

identificados são, EXCETO: 

 

A. Prolongamento do tempo de reperfusão capilar. 

B. Redução do turgor da pele. 

C. Alteração do padrão respiratório. 

D. Bradicardia. 

E. Hipotensão. 

 

40. Enfermeira brasileira que propôs na década de 60 que o 

processo de enfermagem estivesse fundamentado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas, afirmando que manifestações ou 

alterações explicitadas por meio de sinais e sintomas 

caracterizavam um problema de enfermagem e exigiam o cuidado 

do profissional da área. 

 

A. Ana Nery 

B. Wanda de Aguiar Horta 

C. Gabi Marley 

D. Nanda Brayner 

E. Florence Nigtingale 

 

 



 

  

 


