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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 

QUARENTA (40) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais 

de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho as quais podem ser destacadas. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano pelo candidato. 

8. Não serão permitidos consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é 

de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização 

para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 30 minutos, podendo o candidato sair 

a partir das 09h00. 

13. O último candidato após entregar o material e deverá assinar a ata juntamente com os fiscais de 

provas. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato 

somente se este sair após uma hora do início da prova, ou seja, após as 09h30. 
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 Função: Enfermeiro 
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PORTUGUÊS 
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 6. 

 
Você conhece os jogos que acompanham a humanidade há milhares de anos? 

 

Em algum momento, milhares de anos atrás, algum humano da Pré-História modificou um 

osso, uma concha, uma pedra ou um pedaço de madeira e começou a apostar com os colegas qual 

marca apareceria quando ele lançasse o objeto ao chão. Ele não estava sozinho: existem centenas de 

sítios arqueológicos com peças que parecem ter sido utilizadas para jogar.  

Aliás, nem sequer somos a única espécie que gosta de testar a sorte: em 2005, um estudo da 

Universidade Duke concluiu que, por diversão, macacos preferem seguir rotas mais longas e 

perigosas, mesmo quando a recompensa é menor. “Eles simplesmente gostam de jogar”, descreve o 

diretor do Centro para Pesquisas de Jogos de Azar da Universidade de Nevada, David G. Schwartz, 

no livro Roll the Bones: The History of Gambling.  

O tempo avançou e os habitantes das primeiras civilizações também passaram a desenvolver 

seus próprios tipos de jogos. “Apostar é um passatempo antigo e disseminado”, explica o 

pesquisador. Seja na Mesopotâmia, no Egito ou na Coreia, já havia as primeiras versões de dados e 

fichas. Os chineses, por exemplo, pintavam e decoravam conchas e ossos de animais. Por volta do 

primeiro milênio antes de Cristo, as ruas do país já tinham casas para jogos – uma primeira versão 

dos cassinos, que surgiram para organizar as partidas, com regras e prêmios.  

Como aponta David G. Schwartz, cada uma das invenções da humanidade, incluindo a 

imprensa de tipos móveis do século 15 da Era Cristã, foi utilizada para incrementar os jogos. “A 

partir de 1650, a mania da jogatina se espalhou por boa parte da Europa”, explica.  

Quando o sistema bancário se estruturou e se fortaleceu na Europa, os cassinos ganharam 

um grande espaço – a palavra, aliás, vem do italiano e significa o equivalente a “clube social”. É 

considerado que o primeiro cassino da Era Moderna surgiu em Veneza, uma cidade onde as pessoas 

comuns já estavam habituadas a apostar com cartas e dados nas praças. Por sua vez, muitos dos 

jogos até hoje praticados em cassinos, como a roleta, surgiram posteriormente na França. 

No século 19, Monte Carlo tornou-se um centro de entretenimento. Eram tantos visitantes, 

de diversos lugares, utilizando moedas diferentes, que foi preciso criar o sistema de fichas. 

Inicialmente feitas de marfim, elas surgiram na China no início do século 18 e passaram a ser 

importadas. Mas os jogadores podiam comprar os mesmos modelos na rua e levá-los escondidos 

para dentro dos cassinos, o que obrigou os proprietários das casas a criar métodos cada vez mais 

sofisticados para identificar as peças. 

Nos Estados Unidos, os nativos haviam inventado seus próprios jogos. Entre os 

colonizadores, a primeira cidade a assumir o papel de capital dos cassinos foi Nova Orleans. Apenas 

na década de 40 do século 20 é que Las Vegas se consolidou. Ali, com o Hotel Flamingo, inaugurado 

em 1946, estabeleceu-se a estética conhecida ainda hoje, com os salões amplos e a falta de janelas 

– há quem diga que é para o jogador perder a noção de tempo, mas os proprietários dos locais 

costumam alegar que a luminosidade do sol prejudica visualizar as cartas e as telas das máquinas 

caça-níqueis.  

 
Fonte: https://super.abril.com.br/historia/voce-conhece-os-jogos-que-acompanham-a-humanidade-ha-milhares-de-

anos/ 
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01. O texto se caracteriza como 

A. artigo de opinião, pois apresenta a defesa de um ponto de vista com o intuito de persuadir o 

leitor sobre a importância dos jogos em diferentes sociedades. 

B. artigo científico, pois descreve resultados de pesquisa científica e usa linguagem formal, com 

apresentação de citações devidamente referenciadas conforme as normas da escrita acadêmica. 

C. crônica, de cunho descritivo-narrativo, pois descreve resultados de pesquisas arqueológicas, ao 

mesmo tempo em que narra fatos localizados numa linha temporal. 

D. texto expositivo-informativo, pois tem caráter explicativo e apresenta informações sobre um 

tema, sem explicitar juízo de valor sobre o assunto abordado. 

 

02. De acordo com o texto, é possível afirmar que 

A. peças semelhantes a dados e fichas, feitas com conchas, pedras, ossos e pedaços de madeira, 

foram encontradas em sítios arqueológicos pré-históricos e constituem indícios de que os 

macacos também gostavam de jogar. 

B. cartas e dados já eram usados por apostadores em Veneza quando foi criado o primeiro espaço 

dedicado ao lazer, dando início à cultura dos cassinos modernos. 

C. as fichas de marfim surgiram na China por volta do primeiro milênio antes de Cristo e eram 

usadas nas casas de jogos, juntamente com conchas pintadas e ossos de animais. 

D. os proprietários de cassinos em Monte Carlo foram os primeiros a introduzir as fichas de 

marfim, criadas para diferenciar suas peças daquelas levadas pelos próprios jogadores. 

 

03. Assinale a alternativa CORRETA com relação à escolha lexical feita pelo autor do texto. 

A. No trecho “[...] começou a apostar com os colegas qual marca apareceria quando ele lançasse 

o objeto ao chão”, o termo “colegas” não é apropriado para o contexto, uma vez que, na época 

referenciada, não existiam escolas. 

B. No trecho “A partir de 1650, a mania da jogatina se espalhou por boa parte da Europa”, o termo 

“jogatina” pode ter um sentido pejorativo, associado ao vício de jogar, e o termo “mania” 

reforça essa conotação, por se referir a uma prática repetitiva. 

C. No trecho “Apostar é um passatempo antigo e disseminado”, o uso do adjetivo “disseminado” 

tem conotação negativa, já que o verbo “disseminar” é sempre associado à propagação de algo 

negativo (doença, vírus, ódio, boatos etc.). 

D. No trecho “Quando o sistema bancário se estruturou e se fortaleceu na Europa, os cassinos 

ganharam um grande espaço”, o termo “espaço” é usado conotativamente, no sentido de 

visibilidade. 
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04. Assinale a alternativa INCORRETA com relação à função dos sinais de pontuação. 

A. No trecho “Ele não estava sozinho: existem centenas de sítios arqueológicos com peças que 

parecem ter sido utilizadas para jogar”, os dois pontos introduzem um esclarecimento ou 

explicação sobre o que foi expresso antes. 

B. No terceiro parágrafo, na passagem “as ruas do país já tinham casas para jogos – uma primeira 

versão dos cassinos”, o travessão poderia ser substituído, sem prejuízo sintático ou semântico, 

por dois pontos ou por vírgula.  

C. Nos trechos “No século 19, Monte Carlo tornou-se um centro de entretenimento” e “Nos 

Estados Unidos, os nativos haviam inventado seus próprios jogos”, a vírgula tem a mesma 

função, que é isolar expressão adverbial deslocada para a posição inicial. 

D. No último parágrafo, na passagem “com o Hotel Flamingo, inaugurado em 1946, estabeleceu-

se a estética conhecida ainda hoje”, as vírgulas são usadas para isolar a oração subordinada 

adverbial temporal. 

 

05. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao seguinte trecho: “Em algum momento, 

milhares de anos atrás, algum humano da Pré-História modificou um osso, uma concha, uma pedra 

ou um pedaço de madeira e começou a apostar com os colegas qual marca apareceria quando ele 

lançasse o objeto ao chão”. 

A. O trecho revela uma situação incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual, expressa por elementos 

linguísticos como pronomes e artigos indefinidos. 

B. A expressão adverbial “em algum momento” indica que é possível identificar, por meio das 

descobertas arqueológicas, um período mais ou menos preciso no qual os humanos começaram 

a jogar. 

C. A construção “quando ele lançasse o objeto ao chão” é uma oração subordinada adverbial 

consecutiva, pois expressa uma consequência do exposto no predicado da oração principal. 

D. Na passagem “modificou um osso, uma concha, uma pedra ou um pedaço de madeira e 

começou a apostar”, o verbo “modificar” apresenta objetos diretos coordenados entre si e um 

objeto indireto oracional (“começou a apostar”). 

 

06. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso dos recursos linguísticos. 

A. No trecho “Aliás, nem sequer somos a única espécie que gosta de testar a sorte”, a expressão 

adverbial de teor negativo “nem sequer”, reforçada pela conjunção “aliás”, foi usada pelo autor 

do texto para imprimir um sentido irônico à afirmação. 

B. O trecho “Apenas na década de 40 do século 20 é que Las Vegas se consolidou” poderia ser 

reescrito como “Las Vegas se consolidou apenas na década de 40 do século 20” sem que haja 

qualquer alteração na expressividade do enunciado. 

C. Os verbos “concluiu” e “descreve” (2º parágrafo), “explica” (3º parágrafo) e “aponta” (4º 

parágrafo) são verbos que explicitam a polifonia, introduzindo voz autorizada sobre o tema. 

D. No trecho “[...] há quem diga que é para o jogador perder a noção de tempo”, a expressão “há 

quem diga” refere-se à fala dos pesquisadores, por meio de citação indireta, o que constitui uma 

estratégia para dar credibilidade ao texto. 
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MATEMÁTICA 
 

07. A média salarial de um enfermeiro no Brasil é de R$ 3.092,00, segundo consulta a um site de 

recrutamento e oferta de vagas de emprego do País. Ainda segundo o mesmo site, em Pernambuco, 

a média salarial é de R$ 2.002,00 e, no Paraná, a média salarial é de R$ 2.495,00. Supondo que haja 

um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho nestes estados e que a expressão que 

corresponde ao salário em função do tempo de serviço (t), em anos, é dada por s(t) = salário 

inicial·(1,03)t. É correto afirmar que a diferença salarial em reais entre os estados de Pernambuco e 

Paraná, ao final de 2 anos de tempo de serviço, é de aproximadamente: 

A. R$ 753,00. 

B. R$ 563,00. 

C. R$ 523,00. 

D. R$ 357,00. 

 

08. O serviço de telemarketing da companhia Celular Riso liga todos os dias em determinado horário 

para os cidadãos da cidade de São Paulo. Após t dias do início das ligações (t ligações diárias), o 

número de pessoas (y) que receberam a proposta para portabilidade do número de celular é dado por 

y = 8 – 8 * (0,95)t, sendo que y é dado em milhões de pessoas. Sabendo que a cidade de São Paulo 

tem aproximadamente 12,3 milhões de habitantes, quanto tempo será necessário para que pelo 

menos 6 milhões de pessoas da cidade de São Paulo recebam uma ligação desta empresa? Para os 

cálculos, considere log (0,95) = - 0,02 e log (0,25) = -0,60. 

A. 30 dias. 

B. 18 dias. 

C. 13 dias. 

D. 45 dias. 

 

09. O poder público da cidade Recanto Feliz decidiu construir um estacionamento coberto para 

carros ao longo de uma pista de caminhada. Sabendo que o primeiro estacionamento construído foi 

a 8 metros da pista, o segundo, a 10 metros, o terceiro, a 12 metros, e assim sucessivamente, 

mantendo-se sempre uma distância de 2 metros entre as vagas, até que a última vaga fosse delimitada 

a uma distância de 138 metros da pista. Se o gasto pode ser de no máximo R$ 800,00 por vaga 

delimitada, o maior valor que o município poderá gastar com a construção do estacionamento é de: 

A. R$ 52.800,00. 

B. R$ 58.280,00. 

C. R$ 5.280,00. 

D. R$528.000,00. 
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10. Foi realizado um churrasco em comemoração ao “Dia do Trabalhador” para os 20 empregados 

da Empresa Recanto. Na compra da carne e refrigerante, foi utilizada a informação de que cada pessoa 

consome em média 250 gramas de carne e 400 ml de refrigerante. Sabendo disso, é possível afirmar 

que os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, comprados, nas unidades 

tonelada (t) e litro (l), foi de: 

A. 0,005 tonelada e 7 litros. 

B. 0,0005 tonelada e 8 litros. 

C. 0,05 tonelada e 7,5 litros. 

D. 0,005 tonelada e 8 litros. 

 

11. O parque do município de Limoeiro tem formato retangular, sendo 108 m de comprimento e 135 

m de largura. Para a sua inauguração no próximo mês, devido às recomendações de segurança 

impostas pela pandemia da Covid-19, ficou estabelecido que a cada 200 m2 só poderão participar 28 

pessoas. Sabendo disso, é correto afirmar que o número máximo de pessoas que poderão participar 

da festa é de aproximadamente: 

A. 3.568 pessoas. 

B. 12.000 pessoas. 

C. 2.041 pessoas. 

D. 1.577 pessoas. 

 

12. Comprei seis pacotes de macarrão integral da marca Arco Íris.  De outro tipo de macarrão 

integral, com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada 

pacote de macarrão integral. Sabendo que paguei a conta no mercado com três notas de cem reais e 

recebi R$ 20,00 de troco, é correto afirmar que o preço unitário de cada pacote de macarrão integral 

é de: 

A. R$ 22,00. 

B. R$ 14,00. 

C. R$ 34,00. 

D. R$ 16,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matematicadidatica.com.br/EquacaoSegundoGrauExercicios.aspx#anchor_ex4
http://www.matematicadidatica.com.br/EquacaoSegundoGrauExercicios.aspx#anchor_ex4
http://www.matematicadidatica.com.br/EquacaoSegundoGrauExercicios.aspx#anchor_ex4
http://www.matematicadidatica.com.br/EquacaoSegundoGrauExercicios.aspx#anchor_ex4
http://www.matematicadidatica.com.br/EquacaoSegundoGrauExercicios.aspx#anchor_ex4
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CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 
 

13. Segundo o art. 5º do Estatuto da UNIOESTE, a autonomia didático-científica compreende 

competência para:  

A. I - estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão; II - criar, organizar, modificar, avaliar 

e extinguir órgãos, cursos e programas, segundo critérios próprios, observada a legislação 

vigente. 

B. III - fixar os currículos dos seus cursos; IV - estabelecer o seu regime escolar e didático. 

C. V - fixar critérios e normas para seleção, admissão, promoção e habilitação de discentes; VI - 

conferir graus, diplomas, certificados, títulos e outras dignidades universitárias. 

D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

14. Segundo o art. 9º do Estatuto, a UNIOESTE é constituída por campi e organiza-se por áreas do 

conhecimento, articuladas através de unidades denominadas centros. Nesse sentido, qual município 

não possui campus que compõe a estrutura da universidade?  

A. Toledo. 

B. Guaíra. 

C. Marechal Cândido Rondon. 

D. Francisco Beltrão. 

 

15. Em seu art. 14, § 9º o Estatuto da Unioeste estabelece que, para o seu pleno funcionamento, o 

Conselho Universitário organiza-se em:  

A. I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Extensão; III - Câmara de Administração. 

B. I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Ensino; III - Câmara de Planejamento. 

C. I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Pesquisa; III - Câmara de Contestação. 

D. I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão; III - Câmara de 

Administração e Planejamento. 

 

16. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná, publicado em 

31/05/2021, o Paraná já tinha recebido, para vacinação da Covid-19, um total de 5.257.750 doses. 

Porém, desse total, haviam sido aplicadas somente quantas doses nas duas etapas da vacinação, 

aproximadamente? 

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

05/informe_epidemiologico_31_05_2021.pdf 

A. 1.500.000 

B. 2.500.000 

C. 3.500.000 

D. 5.000.000 
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17. Cascavel é um município brasileiro localizado na região Oeste do Estado do Paraná, do qual é 

um dos mais populosos, com 332.333 habitantes. Dessa forma, qual a sua posição em termos 

populacionais no Estado? 

A. 1º 

B. 3º 

C. 5º 

D. 7º 

 

18. As atividades econômicas do Estado do Paraná são bastante variadas, por causa disso esse 

consegue se enquadrar entre os Estados de melhores economias, ou seja, os mais ricos. A economia 

paranaense está alicerçada em quais setores?  

A. Turismo, pecuária, extrativismo mineral e indústria. 

B. Agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e indústria. 

C. Pesca, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e turismo. 

D. Agricultura, mineração, extrativismo vegetal e pesca. 

 

19. Qual município paranaense foi eleito pela consultoria Macroplan a melhor cidade brasileira para 

se viver? Esse município paranaense teve a melhor nota dentro do Índice de Desafios da Gestão 

Municipal - IDGM 2021. 

A. Cascavel. 

B. Ponta Grossa. 

C. Quatro Pontes. 

D. Maringá. 

 

20. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná, publicado em 

31/05/2021, no Paraná, em relação aos fatores de riscos em óbitos gerados pela Covid-19, qual a 

porcentagem aproximada associada com o chamado Fator de Risco Associado? Fonte: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

05/informe_epidemiologico_31_05_2021.pdf 

A. 77% 

B. 45% 

C. 60% 

D. 90% 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO  
 

21. Os distúrbios hipertensivos específicos da gestação constituem importante causa de morbidade 

grave, e de mortalidade tanto materna quanto fetal. Considerando a fisiopatologia, classificação, 

diagnóstico, complicações e tratamento das síndromes hipertensivas da gravidez, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A. De acordo com a FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia), pode ser considerado estado hipertensivo na gestação quando a pressão arterial 

sistólica é maior ou igual a 140mmhg e/ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 

90mmhg, após a vigésima semana de gestação.  

B. Segundo a RBEHG (Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão e Gravidez), pré-eclâmpsia 

grave é caracterizada com pressão arterial sistólica maior ou igual a 160mmhg e/ou pressão 

arterial maior ou igual a 110mmhg, podendo estar associada a cefaleia intensa e sintomas 

visuais. 

C. Para o Ministério da Saúde, a síndrome de HELLP é a forma mais leve das síndromes 

hipertensivas relacionadas à gestação, cuja principal caraterística é a presença de proteína na 

urina e sintomas visuais, sendo recomendado como forma de tratamento administração de 

sulfato de magnésio IV. 

D. A eclampsia é descrita pela FEBRASGO e pela RBEHG como uma forma grave dos distúrbios 

hipertensivos que afetam as gestantes, caracterizada por convulsões motoras generalizadas, 

cujo principal medicamento de escolha, tanto para prevenção como tratamento, é o sulfato de 

magnésio. 

 

22. Sobre a atenção ao recém-nascido de risco, é INCORRETO afirmar: 

A. Para recém-nascidos confirmados ou com suspeita de Covid-19, recomenda-se o uso de filtros 

virais/bacterianos nos equipamentos de suporte respiratório (ventilador mecânico ou 

ventiladores manuais). 

B. Para recém-nascidos confirmados ou com suspeita de Covid-19, mantê-los em incubadora 

aquecida minimiza a dispersão de aerossóis contaminados. 

C. Assim que o recém-nascido com idade gestacional inferior a 34 semanas nasce, os passos 

iniciais para sua assistência incluem: manter normotermia, oximetria de pulso entre 88% e 95% 

e vias aéreas pérvias. 

D. O uso de oxigênio inalatório como rotina para recém-nascidos prematuros abaixo de 34 

semanas gestacionais na sala de parto contribui para a redução da broncodisplasia pulmonar. 
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23. Dentre as alternativas, qual paciente deve ter seu atendimento priorizado e ser atendido como 

uma potencial emergência, considerando os achados de história ou de exame físico descritos? 

A. Histórico familiar de tabagismo, jovem e com abertura ocular com o estímulo verbal. 

B. Rebaixamento agudo do nível de consciência (queda na escala de coma de Glasgow > 2 pontos), 

alterações importantes dos sinais vitais e pacientes com achados potencialmente emergenciais 

como precordialgia e enterorragia. 

C. Idoso, com rebaixamento do nível de consciência igual ou superior a dois pontos, afásico e em 

uso de nutrição parenteral total. 

D. Qualquer idade, com história prévia de Covid-19, dispneico e com pressão arterial de 140 x 

90mmHg. 

 

24. O sistema de classificação de pacientes que consiste no agrupamento de pacientes de acordo com 

o grau de dependência da equipe de enfermagem em cuidados mínimos, intermediários, alta 

dependência, semi-intensivo e intensivo, e contribui com decisões administrativas quanto à 

organização do plano assistencial de enfermagem é:  

A. Escala de NAS 

B. Escala de MORSE 

C. Escala de RANSAY 

D. Escala de FUGULIN 

 

25. O choque é uma das principais causas de morte entre os politraumatizados, podendo ocorrer 

como uma das complicações pós-operatórias mais graves. O paciente em choque tem os seguintes 

sinais clínicos clássicos: 

A. Pulso rápido, fraco e filiforme. 

B. Pele seca, taquicardia e poliúria. 

C. Hipertensão, poliúria e taquicardia. 

D. Midríase, taquicardia e hiperemia labial. 

 

26. Recém-nascidos prematuros apresentam como complicações da prematuridade maior incidência 

de Displasia Bronco Pulmonar. A Ventilação Não Invasiva (VNI) nesses Rns é indicada porque: 

A. diminui o tempo de oxigenoterapia em relação à ventilação mecânica invasiva. 

B. reduz os episódios de hipercapnia. 

C. reduz a necessidade de intubação traqueal. 

D. melhora na oxigenação, aumento do trabalho ventilatório, melhora da relação 

ventilação/perfusão. 
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27. A tromboembolismo venoso (TEV) é uma das maiores causas de óbitos intra-hospitalares no 

mundo podendo resultar em complicações graves como o tromboembolismo pulmonar e, 

paradoxalmente, a mais evitável. Pessoas hospitalizadas ou não com histórico de TEV apresentam 

risco de novos episódios, assim, é importante que elas adotem medidas preventivas para evitar novos 

episódios, as quais incluem: 

A. Permanência em repouso absoluto no leito e utilização de dispositivos de compressão 

pneumática intermitente. 

B. Alternância de períodos sentado e deitado, evitando movimentos bruscos nos membros 

inferiores. 

C. Utilização de meias de compressão graduada e adoção de exercício para pernas. 

D. Utilização de meias de compressão graduada e restrição hídrica. 

 

28. O principal objetivo do procedimento de curativo é promover a cicatrização. Nesse contexto, os 

princípios das boas práticas para a realização do curativo são: 

A. Evitar o isolamento térmico, manter o meio seco e ser impermeável a microrganismos. 

B. Manter a umidade elevada, fornecer isolamento térmico e remover o excesso de exsudato. 

C. Preservar exsudação para manter úmido, evitar trocas térmicas e ser impermeável a bactérias. 

D. Ser estéril, manter o meio seco e impedir trocas gasosas. 

 

29. Em seu setor de trabalho, está hospitalizado um jovem vítima de traumatismo cranioencefálico 

(TCE). Ao avaliá-lo, você verifica que o jovem apresenta abertura ocular mediante estímulo 

doloroso; diante do estímulo verbal, apresenta sons incompreensíveis e reage ao estímulo motor com 

flexão anormal (decorticação) dos membros inferiores. Ao se aplicar a escala de coma de Glasgow, 

pode-se afirmar que esse paciente apresenta: 

A. TCE grave 

B. Coma 

C. TCE moderado 

D. TCE leve 
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30. Conforme preconizado pelo ATLS (Advanced Trauma Life Support), utilizando o método 

mnemônico ABCDE para avaliação e tratamento do paciente politraumatizado, qual seria a 

sequência CORRETA de atendimento? 

A. Via aérea com proteção de coluna cervical. 

Ventilação. 

Circulação, parar a hemorragia. 

Disfunção neurológica. 

Exposição. 

B. Avaliação. 

Reposição de fluidos. 

Controle de coluna cervical. 

Disfunção neurológica. 

Exposição. 

C. Ambiente aquecido. 

Via aérea. 

Ventilação. 

Circulação, parar a hemorragia.  

Disfunção neurológica. 

D. Ambiente aquecido. 

Boa respiração. 

Choque. 

Disfunção neurológica. 

Encaminhamento para exames. 

 

31. Conforme a RDC 15, dentre as competências do profissional responsável pelo CME, destaca-se: 

A. Supervisionar prioritariamente o desempenho dos profissionais que atuam no CME. 

B. Delegar as ações de programas de prevenção de controle de eventos adversos em serviços de 

saúde, incluindo o controle de infecções. 

C. Avaliar a empresa terceirizada segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê de 

Processamento de Produtos para Saúde. 

D. Realizar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para saúde. 
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32.O enfermeiro assistencial do centro cirúrgico, ao realizar visita pré-operatória a uma criança que 

iria se submeter a uma apendicectomia, objetiva identificar e avaliar a criança e preencher o 

instrumento de Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). No que se 

refere à aplicação da SAEP e do protocolo de cirurgia segura, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a comunicação à enfermeira da 

unidade pediátrica sobre dor, punção de acesso venoso calibroso e administração de 

antimicrobiano e antitérmico profiláticos. 

B. Os cuidados de enfermagem no transoperatório envolvem a comunicação à enfermeira da 

unidade pediátrica sobre dor, punção de acesso venoso calibroso e em caso de temperatura 

axilar maior do que 38°C. 

C. Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a orientação da criança e dos pais 

sobre o procedimento cirúrgico, punção de acesso venoso calibroso e administração de 

antimicrobiano profilático.  

D. Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a orientação da criança e dos pais 

sobre o procedimento cirúrgico, punção de acesso venoso calibroso e comunicação à enfermeira 

da unidade pediátrica em caso de temperatura axilar maior do que 38°C.  

 

33.As Lesões por Pressão são categorizadas para indicar a extensão do dano tissular. Os estágios 

foram revisados com base nos questionamentos recebidos pelo NPUAP dos profissionais que 

tentavam diagnosticar e identificar o estágio das lesões. Nesse sentido, assinale a alternativa que 

descreve a Lesão por Pressão no Estágio 3: 

A. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se 

como uma bolha intacta (preenchida com exsudato seroso) ou rompida. O tecido adiposo e 

tecidos profundos não são visíveis. Essas lesões geralmente resultam de microclima inadequado 

e cisalhamento da pele na região da pélvis e no calcâneo. 

B. Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de 

granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo e/ou escara pode 

estar visível. A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica; áreas 

com adiposidade significativa podem desenvolver lesões profundas. 

C. Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, 

músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Esfacelo e/ou escara pode estar visível. 

D. Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom 

ou púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito 

escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento. Dor e mudança na temperatura 

frequentemente precedem as alterações de coloração da pele.  
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34. A alta gestão dos serviços de saúde tem papel fundamental na atuação da equipe de saúde para 

o foco no paciente e voltada para segurança e qualidade da assistência, pois eles detêm o poder de 

incentivar os profissionais da saúde a aplicarem as medidas de segurança, fazendo-os se sentirem 

protegidos e apoiados em todas as questões relativas ao ambiente de trabalho. Algumas ações de 

gestão estratégica são necessárias para garantir segurança e qualidade. Assinale aquela que melhor 

representa essas ações: 

A. Criação de Núcleos de Segurança do Paciente: instâncias previstas pelo MEC que devem estar 

presentes nos serviços de saúde, com o objetivo de promover e implementar iniciativas voltadas 

à segurança do paciente. 

B. Criação de um plano de segurança do paciente: visa representar um ciclo de aprendizagem e de 

melhoria contínua para os profissionais de saúde. Ajuda na identificação, prevenção, detecção 

e redução do risco, além de recuperação do incidente e resiliência do sistema. 

C. Inclusão do tema de segurança do paciente na comissão de controle de infecção hospitalar: as 

tecnologias que surgem relativas ao tema devem ser compartilhadas entre gestores, chefes de 

serviço e outros profissionais. 

D. A cultura de segurança em um serviço de saúde se refere a um ambiente no qual todos os 

trabalhadores da enfermagem assumem responsabilidade pela sua própria segurança, segurança 

dos colegas, pacientes e familiares. 

 

35.A Política Nacional de Humanização, lançada em 2003, tem como objetivo melhorar os 

atendimentos oferecidos em serviços de saúde, praticando os princípios da universalidade, 

integralidade e igualdade. Tal política visa promover maior diálogo entre os participantes do SUS 

(profissionais de saúde, usuários e gestores), e estabelecimento de relações mais horizontais e 

humanizadas. Assinale a alternativa CORRETA sobre a primeira etapa para o usuário ter acesso a 

um serviço de saúde: 

A. Acolhimento. 

B. Triagem. 

C. Pré-consulta. 

D. Realizar o cadastro. 

 

36. A administração é uma ciência, ou seja, possui um corpo de conhecimentos que lhe é próprio. O 

que os profissionais da enfermagem fazem é utilizar esse corpo de conhecimentos, aplicando-os em 

sua prática profissional. Dentre as funções do enfermeiro, assinale a principal função administrativa: 

A. Método de administração. 

B. Planejamento. 

C. Organização. 

D. Treinamento. 
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37. O procedimento cirúrgico é dividido em três períodos, o pré-operatório, o transoperatório e o 

pós-operatório. Cabe ao enfermeiro conhecer as especificidades de cada período para destinar 

cuidados específicos nas distintas situações. Acerca do período perioperatório, 

é CORRETO afirmar:  

A. Trata-se do período imediato, o qual ocorre nas 2 horas que antecedem a cirurgia. 

B. Trata-se do período que compreende o início do ato cirúrgico e finaliza quando esse ato termina, 

ainda na sala de cirurgia. 

C. Trata-se do período que consiste no momento em que inicia o procedimento cirúrgico e 

anestésico e finaliza quando o paciente é recebido na sala de recuperação pós-anestésica. 

D. Trata-se do período que corresponde aos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-

operatório juntos. 

 

38. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 

construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo 

ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, 

no seu contexto e circunstâncias de vida. Assinale a alternativa CORRETA quanto às 

responsabilidades e deveres da enfermagem: 

A. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.  

B. Fundamentar suas relações no direito, na imprudência, no respeito, na solidariedade e na 

diversidade de opinião e posição ideológica.  

C. Comunicar ao COREN somente fatos que infrinjam dispositivos legais e que não possam 

prejudicar o exercício profissional. 

D. Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de 

enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria 

ou instituições. 

 

39. As precauções baseadas na transmissão das doenças são elaboradas de acordo com o mecanismo 

de contágio das patologias, sendo classificadas em transmissão por contato, transmissão aérea por 

gotículas, transmissão aérea por aerossóis. Com base nisso, ao prestar assistência a um paciente com 

meningite meningocócica, além da precaução padrão, é CORRETO o profissional de saúde utilizar 

a precaução: 

A. para gotículas. 

B. de contato. 

C. para aerossóis. 

D. de contato e de aerossóis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

40.Em relação aos produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à 

segurança e saúde do trabalhador, assinale a alternativa que melhor descreve as informações que 

devem conter na ficha descritiva do produto:  

A. Sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do ambiente, respeitando o disposto 

na NR-26; características e as formas de utilização do produto; procedimentos em situações de 

emergência. 

B. Capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para o correto uso 

do produto; características e as formas de utilização do produto; procedimentos em situações 

de emergência. 

C. Características e as formas de utilização do produto; medidas de proteção coletiva, individual 

e controle médico da saúde dos trabalhadores; procedimentos em situações de emergência. 

D. Chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente; capacitar, 

inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para o correto uso do produto; 

procedimentos em situações de emergência. 
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.........................................................(Destaque essa  folha)............................................................. 

 
 

Ficha de respostas para conferência (1ºPSS 2021 – 11/07/2021) 
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 12/07/2021 
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