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CARGO: ENFERMEIRO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Com base na colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Retirá-lo-ia do local se eu pudesse. 

b) Certamente eles dariam-nos tudo se pudessem. 

c) “Basta-lhe os olhos negros e a tristeza, a palidez e o nunca sorrir-se.” (Camilo C. Branco). 

d) Nunca lhe entristeceu a situação dos pobres no mundo? 

e) Amanhã, encontrar-me-ei com o Luís Antônio para uma conversa de negócios. 

 

02 – Com base na regência do verbo “correr”, assinale a alternativa em que ele desempenha função 

de verbo transitividade direto e indireto: 

a) A jovem corria os dedos entre os cabelos do namorado em sinal de carinho. 

b) Os dias estão correndo rapidamente e não consigo fazer tudo o que preciso. 

c) “[…] não pode deixar que a grande maioria da população corra riscos maiores de se 

contaminar” 

d) A lei do inquilinato corre há anos. 

e) Apostei no cavalo que correu o terceiro páreo. 

 

03 – Há erro no emprego da vírgula na seguinte alternativa: 

a) O homem, que é mortal, julga-se às vezes eterno. 

b) A audiência foi, conforme atestaram os advogados, bastante positiva para a defesa. 

c) A lagarta, paralisada pelo veneno da vespa, nada poderá fazer para evitar o seu martírio. 

d) Cão que ladra, diz o dito popular, não morde. 

e) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – O máximo divisor comum entre 84 e 56 é: 

a) 12. 

b) 17. 

c) 28. 

d) 32. 
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e) 45. 

 

05 – Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 4. 

d) 6. 

e) 9. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENFERMEIRO 

06 – Com base na Portaria 264/2020 é correto afirmar que: 

a) Acidentes por animais peçonhentos não são de notificação compulsória. 

b) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva é agravo de notificação 

compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde. 

c) Doença de Chagas Crônica é doença de notificação compulsória imediata à Secretaria 

Municipal de Saúde. 

d) Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação são de notificação compulsória imediata, 

em nível Estadual. 

e) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é doença de notificação 

compulsória imediata, em nível Municipal. 

 

07 – A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, causada por leptospiras patogênicas 

transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama contaminadas pela 

bactéria. Sobre a Leptospirose, considere a alternativa correta: 

a) O homem, hospedeiro inicial e acidental da doença, infecta-se ao entrar em contato com a 

urina de animais infectados de modo direto ou indireto. 

b) É uma doença contagiosa febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde 

quadros oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a formas graves. 
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c) A síndrome de Weil, comumente descrita como icterícia, insuficiência renal e hemorragias, 

é a manifestação clássica de leptospirose. 

d) No País, a doença tem grande importância social e econômica devido à sua alta incidência e 

percentual significativo das internações, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, 

como também por sua letalidade. 

e) O comprometimento cardíaco da leptospirose apresenta-se com tosse seca, dispneia, 

expectoração hemoptoica e, ocasionalmente, dor torácica e cianose. 

 

08 – De acordo com o CONASS – Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, no caso da vacina 

contra a Covid-19, é importante saber que para ser imunizado é necessário tomar as duas doses da 

vacina.  A segunda dose deve ser aplicada num intervalo de: 

a) 14 a 28 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 120 

dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz). 

b) 21 a 40 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 120 

dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz). 

c) 21 a 40 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 90 

dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz). 

d) 7 a 21 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 90 

dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz). 

e) 14 a 28 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 90 

dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz). 

 

09 – Observe a imagem, abaixo: 

 

Fonte: https://www.mirassol.sp.gov.br/noticia/saude-vacina-contra-hpv-e-catapora-neste-sabado-17-/53659 

https://www.mirassol.sp.gov.br/noticia/saude-vacina-contra-hpv-e-catapora-neste-sabado-17-/53659
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Com base na campanha de vacinação, indicada, na imagem, temos que a descrição, deverá ser: 

a) Meninas entre 9 e 14 anos e Meninos entre 11 e 14 anos devem ser vacinados. 

b) Meninos entre 9 e 14 anos e Meninas entre 11 e 14 anos devem ser vacinados. 

c) Meninas entre 9 e 13 anos e Meninos entre 11 e 16 anos devem ser vacinados. 

d) Meninos entre 9 e 13 anos e Meninas entre 11 e 16 anos devem ser vacinados. 

e) Meninas entre 8 e 11 anos e Meninos entre 9 e 14 anos devem ser vacinados. 

 

10 – Considere os itens, abaixo, extraídos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: 

 I – Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, em todo seu ciclo vital e nas 

situações de morte e pós-morte. 

 II – Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de 

seu exercício profissional. 

 III – Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde 

ocorrer o exercício profissional. 

 IV – Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a 

legislação vigente. 

Com base na leitura, temos que: 

a) I e II indicam direitos profissionais; III e IV indicam deveres profissionais. 

b) I e II indicam deveres profissionais; III e IV indicam direitos profissionais. 

c) I e III indicam direitos profissionais; II e IV indicam deveres profissionais. 

d) I e III indicam deveres profissionais; II e IV indicam direitos profissionais. 

e) I e IV indicam direitos profissionais; II e III indicam deveres profissionais. 

 

11 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, quando a falta for 

praticada em equipe, a responsabilidade: 

a) Será atribuída ao enfermeiro responsável pelo setor. 

b) Será atribuída ao enfermeiro responsável técnico. 

c) Será atribuída ao profissional de maior responsabilidade. 

d) Será atribuída ao(s) profissional(is) indicado(s) pelo responsável pela equipe. 

e) Será atribuída na medida do(s) ato(s) praticado(s) individualmente. 

 

12 – Observe as tabelas, abaixo, com relação a hipoglicemiantes orais e preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas: 
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1 - Aumento da secreção de insulina; 

2 - Reduz a produção hepática de glicose com menor ação sensibilizadora da ação insulínica. 

3 - Aumento da sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito (sensibilizadores da 

insulina). 

 

(__) Pioglitazona; 

(__) Metformina; 

(__) Glimepirida. 

 

a) 1 – 2 – 3. 

b) 1 – 3 – 2. 

c) 2 – 3 – 1. 

d) 2 – 1 – 3. 

e) 3 – 2 – 1. 

 

13 – A pneumonia neonatal é um processo inflamatório dos pulmões resultante de infecção 

bacteriana, viral ou fúngica ou de origem química. Com frequência é um dos primeiros sinais de 

infecção sistêmica, estando associada a quadros como sepse e meningite neonatal. Estima-se que a 

pneumonia ocorra em cerca de um terço dos neonatos e, de acordo com o Ministério da Saúde, que 

evoluem: 

a) De forma benigna. 

b) De forma benigna, com poucas sequelas. 

c) Para óbito nas primeiras 48 horas de vida. 

d) Para óbito nas primeiras 24 horas de vida. 

e) Para óbito nas primeiras horas de vida. 

 

14 – Em determinadas condições, a fase expiratória do murmúrio vesicular torna-se mais prolongada 

e mais intensa do que a fase inspiratória. Essa variação ocorre: 

a) Por obstáculo ao livre trânsito do ar na árvore brônquica. 

b) No enfisema, asma brônquica e na condensação pulmonar. 

c) Pela distensão alveolar permanente, como no enfisema pulmonar. 
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d) Nas inflamações brônquicas, passando a se chamar de respiração rude. 

e) Na distensão do parênquima pulmonar por processos inflamatórios pulmonares ou da pleura 

ou outras afecções dolorosas do tórax. 

 

15 – Em um paciente com lesão cerebelar, o enfermeiro avalia a marcha, com o seguinte aspecto: 

a) Ao caminhar o doente ziguezagueia como um bêbado. 

b) Anda como um bloco, enrijecido, sem o movimento automático dos braços. 

c) O paciente para caminhar acentua a lordose lombar e vai inclinando o tronco ora para 

direita, ora para esquerda, alternadamente, lembrando o andar de um pato. 

d) Apresenta lateropulsão quando anda; é como se fosse empurrado para o lado quando tenta se 

mover em linha reta. 

e) Os dois membros inferiores enrijecidos e espásticos permanecem semifletidos, os pés se 

arrastam, e as pernas se cruzam uma na frente da outra quando o paciente tenta caminhar. 

 

 

 

 

 

 


