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Enfermeiro – PSF Cadastro Reserva

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“O Rio Grande também comemora. O progresso de um povo varonil”.

01

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

06

INSTRUÇÕES:

 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - RN 
 

      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.





PORTUGUÊS
Leia o texto 01 para responder às questões de 1 a 7.

Texto 01 – A chave do Coração
Dizem que o primeiro sintoma da velhice é quando chegam as saudades. Se assim é, eu já nasci velho. As doces lembranças de coisas e 
pessoas que passaram, perto ou longe, sempre me cutucaram a alma. Sensível e místico, tenho a saudade como uma força interior que 
me dá o sentido mais perfeito da amizade. Amo os momentos, da mesma forma que amo as pessoas que quero amar. E, nem por isso, 
vou esconder que tenho aversão a alguns instantes e a algumas pessoas que jamais quis amar ou querer.
Mergulhado em um mundo de tantas disparidades, de tantas cores, de tantas caras e corações, não me vejo obrigado a querer bem a tudo 
que me passa pela frente. Não sou nenhum coletor de lixo a recolher tudo que vai encontrando pelo caminho. Ódio, no seu sentido mais 
amplo, acho que não o tenho. Aversão, sim, pois já se disse que a porta do coração só pode ser aberta pelo lado de dentro. Então, quem 
tem a chave sou eu [...].
Não posso mudar o mundo, nem as pessoas. Nem preciso. O meu mundo está feito. Sem ser ostra. Fico, apenas, com os meus 
sentimentos. E sei como são puros, na medida da pureza que cabe dentro de um ser humano.
MARACAJÁ, Robério. . Campina Grande: Latus, 2014, p. 51.Cerca de Varas

1ª QUESTÃO
Em relação à elaboração do texto, é CORRETO afirmar:

a) Na superfície do texto, em geral, flutuam significados tão diversos que se tem a impressão de desordem.

b) Segue as características da linguagem coloquial.

c) É uma narrativa escrita na impessoalidade do discurso, para não comprometer o autor. 

d) A construção linguística fere às normas da linguagem padrão.

e) Foi escrito, adequando-se, predominantemente, à primeira pessoa do discurso

2ª QUESTÃO
É CORRETO afirmar que o texto prima por uma linguagem:

a)  Rebuscada, de complexo entendimento entre os interlocutores.

b) Adequada para o gênero crônica, sem rebuscamentos, por isto, fundamentada na expressividade e interação linguística. 

c) Poética, portanto, permeada de figuras, exigindo uma interpretação mais acurada.

d) Erudita, escrita na intenção de mostrar ao leitor o domínio da variedade linguística de prestígio.

e) Caótica, de difícil entendimento, confundindo a compreensão do texto.

3ª QUESTÃO
Em relação ao enunciado “Dizem que o primeiro sintoma da velhice é quando chegam as saudades”, analise as proposições a seguir e 
marque a alternativa adequada:

I- A oração principal é formada por um verbo que indetermina o sujeito.

II- A construção linguística “as saudades” complementa o sentido da flexão verbal “chegam”.

III- “As Saudades” funciona sintaticamente como objeto indireto.

É CORRETO afirmar apenas:

a)       c)  I e II.      e)I.   III.

b)  d)  II.I e III.    

4ª QUESTÃO
Marque a alternativa, cujas palavras no contexto são atributos do sujeito.  

a) Sensível e místico.     c)   Disparidades e cores.   e)   Ódio e aversão.

b)  d)Coisas e pessoas.      Caras e corações.

5ª QUESTÃO
No enunciado “Ódio, no seu sentido mais amplo, acho que não o tenho”, analise as proposições e marque a alternativa adequada.

I- A expressão “no seu sentido mais amplo”, funciona sintaticamente como aposto, pois, faz referência a um nome.

II- O termo “não” é uma negativa de nível sintático-semântico, agindo como indicação temporal.

III- O pronome oblíquo “o” foi usado procliticamente, por força do termo negativo que lhe precede e faz referência a “Ódio”.

É CORRETO afirmar:

a)     c)  e)  I e II apenas     I, II e III.     I apenas.

b) I e III apenas.     d)  II e III apenas.
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6ª QUESTÃO
A expressão “nem por isso” é uma forma linguística que estabelece:

a) Valor negativo e é portadora de significado circunstancial, contribuindo com a progressão textual.

b) Relação de concessão com valor argumentativo, ligando partes do discurso.

c) Significação vazia que não pode ser substituída por outro elemento.

d) Sequência introdutória sem função sequencial no texto.

e) Acréscimo no desenvolvimento discursivo, apresentando circunstância temporal.

7ª QUESTÃO
No enunciado “  assim é, eu já nasci velho”, é CORRETO afirmar que o termo em destaque é:Se

a) Uma disjunção exclusiva num processo de correlação.

b) Um termo cuja construção apresenta uma relação causal entre atos de fala.

c) Uma construção temporal expressa num período composto.

d) Uma construção condicional, seguida de uma informação argumentativa posterior.

e)   Um termo cujo emprego só ocorre em início de enunciado, obedecendo a determinações pragmáticas.

8ª QUESTÃO
Marque a alternativa, em cujo provérbio contém um desvio da norma padrão, em relação à concordância verbal.

a) Casa de ferreiro, espeto de pau.

b) Gato escaldado, de água fria tem medo.

c) É melhor um pássaro na mão do que dois voando.

d) Uns chora porque apanha, outros porque não lhe dão.

e) Quem banca o carneiro e não o homem, a onça chega por trás e come.

Leia o texto 02 para responder às questões de 9 a 11.

Texto 02 – As milhas caminhadas
Não se chega aonde se deseja sem sacrifício, não se alcança o que se acha distante sem caminhar, não se encontra a realização de todos 
os sonhos, sem antes buscar compreender que tudo requer luta.
O homem fraco amputa as pernas nas primeiras milhas, por não entender que a arte maior de encontrar o que quer é buscar a distância, a 
verdadeira certeza de que tudo que deseja requer um pouco de esperança.
Muitos desistem, muitos se sentam à beira do caminho, muitos se perdem por estradas sem prumo ou rumo e devido à sua incerteza de 
buscar o que projetou, se curva na dúvida e permanece de joelhos [...]
O melhor amigo do homem é a perseverança, pois o desânimo em momento algum permite que surja a árvore da luminosidade e fé. 
Sempre haverá momentos que alguém mostre a sua revolta em decorrência das desigualdades existentes, porém esta imagem não fará 
com que este possa enxergar o caminho da verdade e da justiça [...].
HOLANDA, Rafael Rodrigues. . Campina Grande: Impressos Adilson. 2016, p.51.Nossos Caminhos

9ª QUESTÃO
O eixo norteador do texto:

I- É construído a partir de um posicionamento otimista, em relação à vida.

II- Traz em seu bojo um cunho didático, com aconselhamentos que impulsionam o leitor a ser perseverante.

III- Projeta conhecimentos de mundo, mas não tece envolvimento e diálogo com o outro, de forma interativa.

Analise as proposições e marque a alternativa adequada.

É CORRETO afirmar:

a) I e III apenas.

b) I, II e III.

c) I e II apenas.

d) II e III apenas.

e) II apenas.
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10ª QUESTÃO
Avalie as proposições e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

No texto:

(    ) As vírgulas do primeiro parágrafo são usadas, separando orações com a mesma construção linguística.
(    ) A construção negativa no segundo parágrafo age no nível da própria oração, culminando com um argumento de intencionalidade 

persuasiva.
(    ) A partícula “se” no primeiro parágrafo funciona morfologicamente como termo condicional.

É CORRETO afirmar:

a) V, V e V.     c)   F, F e V.         e)   V, V e F.

b)  d)V, F e V.       F, V e F.

11ª QUESTÃO
No enunciado “Sempre haverá momentos que alguém mostre a sua revolta, em decorrência das desigualdades existentes, porém esta 
imagem não fará com que este possa enxergar o caminho da verdade e da justiça”. 

Analise as proposições a seguir e marque a alternativa adequada.

I- Na construção linguística “Sempre haverá momentos”, o verbo é impessoal e, como tal, a oração não tem sujeito.

II- O termo “porém” é um conector que estabelece, ao mesmo tempo, uma relação de contradição e concessão. 

III- A construção linguística “o caminho da verdade e da justiça” funciona sintaticamente como objeto direto.

É CORRETO afirmar apenas:

a)  c)  e)   I e III.III.       II e III.    

b)  d)I e II.       I.

12ª QUESTÃO
Leia a estrofe do poema “Coisas do meu sertão”, de Patativa do Assaré:

Seu dotô, que é da cidade
Tem diproma e posição
E estudou derne minino
Sem perdê uma lição,
Conhece o nome dos rio, 
Que corre inriba do chão, 
Sabe o nome das estrela
Que forma constelação,
Conhece todas as coisa
Da história da criação
E agora qué i na Lua
Causando admiração, 
Vou fazê uma pregunta, 
Me preste bem atenção:
Pruque não quis aprendê 
As coisa do meu sertão?
(ASSARÉ, Patativa do.  Petrópolis. Vozes, 1989, p. 289).Cante lá que eu canto cá.

Analise as proposições acima e coloque (V) para as Verdadeiras e (F) para as Falsas.

(    ) A construção do texto é prejudicada por apresentar muitos desvios de linguagem, em relação à norma padrão, principalmente, de 
ortografia.

(    ) A criação literária do autor exerce a dimensão comunicacional da linguagem, revelando uma significativa produção cultural.
(    ) O uso de variantes linguísticas é permitida em poemas populares e revela a riqueza social e cultural do universo poético.

É CORRETO afirmar:

a)  c)    e)V, V e F      V, F e V.      F, F e V.

b) F, V e V.     d)  F, V e F.
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13ª QUESTÃO
Leia o gênero textual a seguir:

Analise as proposições e marque a alternativa adequada.

I- O ponto de partida do humor na charge acontece em razão da homonímia causada pela palavra “porca”.

II- A compreensão do diálogo entre os personagens se dá por conta da paronímia revelada pelo termo “porca”.

III- A ambiguidade no texto, poderia ser evitada, tendo em vista o contexto linguístico e situacional, porém, o equívoco é aceitável, 

por se tratar de um gênero humorístico.

É CORRETO afirmar apenas:

a)    c) e)I.      II e III.       III.

b)    d)   I e III I e II.   

14ª QUESTÃO
Leia o gênero textual a seguir:

A professora olhou para Joãozinho e disse:
- Joãozinho, essa maçã aí na sua carteira?
Ele respondeu: 
- É pra mim comer, professora.
Ela o corrigiu:
- É pra eu comer, Joãozinho.
- Não, Professora. É pra mim mesmo.
(estacaodapalavra.blogspot.com/piadas-gramaticais).

Analise as proposições a seguir e marque a alternativa adequada:

I- O humor da piada acontece em razão da confusão instalada pelo entendimento de Joãozinho sobre a fala da professora.

II- A intencionalidade discursiva da professora era mostrar a Joãozinho que a construção usada por ele continha um desvio da norma 

padrão, no que diz respeito à sintaxe.

III- Na última fala de Joãozinho, o pronome “mim” também apresenta desvio da norma padrão.

É CORRETO afirmar:

a)                c)    I e II apenas.    e)I, II e III.       II apenas.

b)                 d)I e III apenas.      I apenas.

15ª QUESTÃO
Leia a conhecida estrofe do poema de Camões:

Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
(In: ABAURRE, Maria Luíza et al : Análise e Construção de Sentidos. São Paulo: Moderna, 2010, p.43).. Gramática. Texto
 

É CORRETO afirmar:

a) Há uma comparação com elementos de universos diferentes, aproximados por um termo específico.

b) Há uma associação de ideias contrárias, por meio de palavras ou enunciados de sentido oposto, constituindo uma antítese.

c) Há um modo exagerado de expressão nos sentimentos do poeta, caracterizando-se uma hipérbole.

d) Há repetição de palavras ou expressões com o objetivo de enfatizar uma determinada ideia, constituindo um pleonasmo.

e) Há um jogo de ideias inconciliáveis, cujo uso compõe os paradoxos dos versos.
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16ª QUESTÃO

Considere B uma proposição verdadeira e A e C duas proposições falsas. Qual o valor lógico da proposição   

D:[(A C)→(A B)]↔C?∨ ∧

a) d) D não tem valor lógicoFalso        

b) Verdadeiro        e) D é verdadeiro e falso

c) Não é possível determinar o valor lógico de D

17ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos (de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

a)   c) VVVV     e) FVVVVVFV  

b) d) VFVVVVVF    

18ª QUESTÃO
Devido ao surto de coronavírus, ao chegarem no Brasil, todos os passageiros de um voo proveniente de Pequim receberam o seguinte 
alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): “Quem apresentar tosse ou febre em até 14 dias depois da viagem da 
China, procure imediatamente um hospital”. Após o prazo estabelecido pela Anvisa, constatou-se que nenhum dos passageiros daquele 
voo procurou algum hospital. Sabendo que todos os passageiros do voo atenderam fielmente o alerta emitido pela agência, é possível 
afirmar logicamente que:

a) Alguns passageiros apresentaram febre no prazo estabelecido, mas não tiveram tosse.

b) Nenhum passageiro apresentou tosse ou febre naquele prazo.

c) Alguns passageiros apresentaram tosse no prazo estabelecido, mas não tiveram febre.

d) Nenhum passageiro apresentou tosse e febre naquele prazo.

e) Todos os passageiros apresentaram tosse ou febre naquele prazo.

19ª QUESTÃO

Considere a tabela verdade abaixo:

Pode-se afirmar que D é uma proposição:

a)   c)   Contraválida    e)   Contingente     Bicondicional    

b) d)   Simples Tautológica    

     
20ª QUESTÃO

A proposição [(A ~B)→C]→(B C) é equivalente a qual das proposições a seguir?∧ ∨

a) ∨ ∧(~B ~C)→~[(A ~B)→C]     

b) (~B∧~C)→~[(A∧~B)→C]      

c) (~B∧~C)→[(A∧~B)→C]

d)   ∨ ∧(~B ~C)→[(A ~B)→C]

e)    ∨ ∧(B C)→[(A ~B)→C]

RACIOCÍNIO LÓGICO
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A B C [(A→B) ∧C]↔[ (A∨B)→C]  
V V V  
V V F  
V F F  
F V V  

 

A B C D :[A ↔ (∼B∨C )]→∼( A∧B ) 
V V V F 
V V F V 
V F V V 
V F F V 
F V V V 
F V F V 
F F V V 
F F F V 

 



21ª QUESTÃO
Qual a contrapositiva da condicional “Se Alfredo é lutador de MMA, então é forte e ágil”?

a) Se Alfredo não é forte e ágil, então não é lutador de MMA.

b) Se Alfredo não é forte ou ágil, então não é lutador de MMA.

c) Se Alfredo é forte ou ágil, então é lutador de MMA.

d) Se Alfredo é forte e ágil, então é lutador de MMA.

e) Se Alfredo não é ágil, mas é forte, então é lutador de MMA.

22ª QUESTÃO
Para aproveitar a chuva de verão, Osvaldo resolveu plantar repolho, pimentão e beterraba em uma determinada área de sua fazenda. 
Sabe-se que Osvaldo plantou beterraba em 4/7 dessa região. Além disso, Osvaldo plantou repolho em 2/3 da área que faltava e nos 2 
hectares restantes plantou pimentões. A partir desses dados, é possível concluir que a área total de plantio, em hectares, dessa região da 
fazenda de Osvaldo é:

a) 14

b) 6

c) 12

d) 10

e) 15

23ª QUESTÃO
A Liga dos Campeões da UEFA é uma competição anual de clubes de futebol organizada pela União das Associações Europeias de 
Futebol (UEFA). Considere as três proposições a seguir:

I- O clube AC Milan foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o Liverpool Football Club.

II- O Real Madrid Club de Fútbol foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o AC Milan.

III- O Liverpool Football Club venceu a Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o Real Madrid Club de Fútbol.

Sabendo que as duas primeiras proposições são verdadeiras, é possível CONCLUIR que:

a) a terceira proposição não tem valor lógico.

b) a terceira proposição é verdadeira.

c) a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa.

d) não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição.

e) a terceira proposição é falsa.

24ª QUESTÃO
Em uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Minho, em Braga - Portugal, deseja-se comparar o desempenho físico de pessoas 
fumantes e não fumantes. Sabe-se que 115 pessoas eram do sexo masculino, sendo 3/5 fumantes. Sabe-se ainda que 26 fumantes do 
sexo feminino correspondem a metade das mulheres avaliadas. Quantas pessoas participaram da pesquisa e quantos eram fumantes, 
respectivamente?

a) d)   167 e 95215 e 95      

b) e)   167 e 93      215 e 97

c) 215 e 93

25ª QUESTÃO
Flávia, Marcela e Paula são três amigas que resolveram se juntar para investir em moedas virtuais. Sabe-se que:

I- Marcela investiu 1/3 a mais do que Flávia.

II- Paula investiu R$1.300,00.

III- O valor investido por Paula corresponde a nona parte do valor investido por Flávia.

Qual o valor total investido pelas três amigas?

a) R$27.300,00

b) R$29.500,00

c) R$28.600,00

d) R$32.000,00

e) R$25.800,00
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Diabetes Mellitus Tipo 1 (Brasil, 2018), é CORRETO afirmar que:

a) O DM do tipo 1 (DM 1) não atinge mulheres gestantes, pois não se pode administrar insulinoterapia em mulheres grávidas.

b) O DM do tipo 1 (DM 1) caracteriza-se pela destruição de um percentual mínimo de células beta pancreáticas, determinando apenas 

o tratamento com base em medicações do tipo hipoglicemiantes orais.

c) No DM do tipo 1 (DM 1) não há riscos de cetoacidose, coma, eventos micro e macrovasculares e morte, apenas há risco de 

neuropatia diabética e retinopatia.

d) O DM do tipo 1 (DM 1) caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas, determinando deficiência absoluta de insulina, 

o que torna essencial o uso de insulina como tratamento.

e) O DM do tipo 1 (DM 1) também é denominado de diabetes gestacional e acomete apenas mulheres.

27ª QUESTÃO

Em casos de diarreia, principalmente em crianças, é essencial que o enfermeiro realize o exame físico para avaliar a presença de 

desidratação para a início do tratamento adequado. Dessa forma, assinale a alternativa CORRETA que apresenta sinais e sintomas de 

desidratação grave:

a) Mucosa ocular seca, mucosa oral úmida com língua lisa e vermelho vivo, pulso cheio, e a diurese poderá está normal.

b) Mucosas muito secas, pulso débil ou ausente, perfusão alterada, PA diminuída, oligúria/anúria, aspecto deprimido/comatoso, 

redução de peso >10%.

c) Olhos brilhantes e mucosas pálidas, mucosa oral úmida e língua vermelha e lisa, polaciúria, redução de peso >2%.

d) Mucosas muito secas, pulso cheio, perfusão inalterada, PA aumentada, ausência de fezes por muitas evacuações, polaciúria, 

redução de peso >20%.

e) Mucosas inalteradas, pele seca, perfusão e PA inalterados, oligúria, redução de peso <20%.

28ª QUESTÃO

A Linha do Cuidado do AVC, instituída pela Portaria MS/GM nº 665, de 12 de abril de 2012, faz parte integrante da Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências e propõe uma redefinição de estratégias que deem conta das necessidades específicas do cuidado ao AVC. 

Nessa perspectiva, em relação à avaliação do paciente que sofreu um Acidente Vascular Cerebral é CORRETO afirmar que:

a) O sinal típico para o AVC hemorrágico é o Sinal de Giordano.

b) O sinal de Rifle indica um AVC isquêmico.

c) A única Escala indicada para casos de AVC é a Escala de Charles Lewison.

d) Várias escalas podem ser úteis na avaliação do paciente, principalmente, no processo de reabilitação e evolução clínica, dentre as 

escalas possíveis de uso, podemos citar a Escala de Glasgow, Fisher, Rankin, Barthel Modificado, dentre outras.

e) Não há necessidade do uso de escalas na avaliação do paciente com AVC, pois a tomografia computadorizada é a única conduta de 

avaliação para esse tipo de paciente.

29ª QUESTÃO

O cuidar de indivíduos com doenças sem possibilidade de cura terapêutica é um modelo de atenção à saúde, denominado de Cuidados 

Paliativos. Pacientes em Cuidados Paliativos frequentemente necessitam de vias alternativas para o suporte clínico por apresentarem 

condições que impossibilitam a administração de medicamentos e a manutenção adequada de níveis de hidratação pelas vias oral e 

endovenosa ou associadas à contra indicação de procedimentos invasivos. Nesse sentido, qual técnica, a seguir, se destaca por ser um 

método simples, seguro e com risco diminuído de infecção, que consiste na reposição de fluidos e administração de medicamentos por 

via subcutânea quando não há possibilidade de administração de medicações por via oral, devido à fragilidade vascular, ou inexistência 

de acesso venoso periférico?

a) d) DIAFORESE.HIPODERME.      

b) e) HIPODERMÓCLISE.HIPERDERMÓCLISE.     

c) HIPERAVENÓCLISE.
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30ª QUESTÃO

Existem fatores que podem levar ao desmame precoce, como a introdução de água, chás e outros leites, que também estão associados 

ao aumento da morbimortalidade infantil. Alguns utensílios oferecidos à criança também podem trazer riscos para a continuidade da 

amamentação. Nesse contexto, é importante que o profissional de saúde, em especial o enfermeiro, oriente a mulher sobre como manter 

a amamentação mesmo após o retorno ao trabalho. 

Leia os itens abaixo e depois responda ao que se pede:

I- :Aleitamento materno exclusivo  quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano 

de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou medicamentos.

II- :Aleitamento materno predominante  quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite 

humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação 

oral, suplementos minerais ou medicamentos.

III- :Aleitamento materno misto ou parcial  quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. 

IV- :Aleitamento materno complementado  quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou 

semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.

Com foco na qualidade do cuidado, é importante registrar em prontuário o tipo de alimentação que a criança tem recebido, utilizando-

se as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessa forma, marque a alternativa que 

apresenta apenas os itens CORRETOS em relação aos tipos de aleitamento e suas definições:

a) II e IV.

b) II e III.

c) I, III e IV.

d) I.

e) II, III e IV.

31ª QUESTÃO

De acordo com alguns conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização Mundial da 

Saúde (Brasil, 2014), associe a primeira coluna com a segunda e depois responda ao que se pede:

Qual das alternativas a seguir apresenta a ordem CORRETA de correlação entre os termos e seus conceitos?

a) 2, 4, 5, 3 e 1.

b) 2, 4, 5, 1 e 3.

c) 5, 4, 3, 2 e 1.

d) 5, 4, 2, 3 e 1.

e) 4, 3, 5, 1 e 2.
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1. Segurança do Paciente. 
 

(    ) Comprometimento da estrutura ou função do corpo 
e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se 
doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou 
disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou 
psicológico. 

2. Dano. 
 

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

3. Risco. 
 (    ) Incidente que resulta em dano ao paciente. 

4. Incidente. 
 

(    ) Reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano 
desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

5. Evento adverso. 
 (    ) Probabilidade de um incidente ocorrer. 
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32ª QUESTÃO

Sobre lesões por pressão, é CORRETO afirmar:

a) Lesão por Pressão (LPP) é um dano localizado no músculo adjacente ao tecido adiposo e não atinge ossos, podendo estar 

relacionado à queimadura por produtos químicos.

b) Lesão por Pressão (LPP) é um dano localizado na pele e/ou tecido mole subjacente geralmente sobre proeminência óssea e nunca 

pode ainda estar relacionado a equipamentos médicos ou outro tipo de dispositivo.

c) Cisalhamento não tem nada a ver com o problema de Lesão por Pressão (LPP).

d) No Estágio 2 da LPP atinge músculo e ossos. 

e) Lesão por Pressão (LPP) é um dano localizado na pele e/ou tecido mole subjacente geralmente sobre proeminência óssea ou pode 

ainda estar relacionado a equipamentos médicos ou outro tipo de dispositivo.

33ª QUESTÃO

Dentre a programação da Saúde do Idoso, o Ministério da Saúde lançou a Caderneta do Idoso como meta de qualificar a atenção à 

pessoa idosa no SUS. Sobre a avaliação multidimensional da pessoa idosa, é CORRETO afirmar:

a) Os gigantes geriátricos são definidos como principais síndromes geriátricas e estão relacionadas com todos os achados que 

deturpam a autonomia e independência da pessoa idosa.

b) A polifarmácia não é um parâmetro de avaliação pela Caderneta do Idoso, pois não se inclui na dinâmica de gigantes geriátricos.

c) Os gigantes geriátricos se referem exclusivamente ao Alzheimer e a Demência senil, os dois grandes problemas do 

envelhecimento.

d) A Caderneta do Idoso não avalia os gigantes geriátricos, apenas faz uma avaliação antropométrica e clínica do idoso.

e) Os gigantes geriátricos são definidos como doenças do idoso e estão exclusivamente relacionados com as doenças hipertensão, 

diabetes, AVC, Alzheimer e Câncer.

34ª QUESTÃO

Considerando cuidados paliativos e cuidados com a finitude da vida, com base no conforto, ética e segurança do paciente, é essencial 

que o enfermeiro, reconheça os conceitos e abordagens humanísticas dentre os quais fazem parte da sua forma de cuidar. 

Qual das alternativas a seguir está CORRETA para a abordagem do paciente em cuidados paliativos, seja em ambiente institucional ou 

domiciliar?

a) Observa-se o paciente como um ser biográfico, mais do que um ser simplesmente biológico, e determinante do seu próprio curso de 

adoecer e morrer. Valoriza-se a história natural da doença, a história pessoal de vida e as reações fisiológicas, emocionais e culturais 

diante do adoecer.

b) Observa-se o paciente como um ser biologicamente frágil, dependente que necessita de apenas de cuidados com sua doença atual.

c) Observa-se o paciente como um ser apenas espiritual, que está chegando ao fim, e por isso, só sua família basta.

d) Observa-se o paciente como um ser simplesmente biológico, e determinante do seu próprio curso de adoecer, valorizando toda 

história pregressa da doença terminal e todo o tratamento que já fora feito. 

e) Observa-se que o paciente precisa ser posicionado em conforto e segurança e encaminhado diretamente para a UTI, para que todos 

os cuidados críticos ao paciente sejam feitos, pois ainda há chances de cura.

35ª QUESTÃO

Qual das alternativas a seguir discorre corretamente sobre o distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo que 

ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo e é geralmente provocado por um 

processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos?

a) Síndrome da Microcefalia.

b) Síndrome da Hidrocefalia.

c) Síndrome de Guillain Barré.

d) Síndrome dos pés excitados.

e) Síndrome de Cushing.
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36ª QUESTÃO

Sobre Doença Renal Crônica, a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN) e a Associação Brasileira de Centros de 

Diálise e Transplante (ABCDT) traçam algumas recomendações dentre as Diretrizes Clínicas para o cuidado ao paciente com doença 

renal crônica no Sistema Único de Saúde. 

Dentre as alternativas citadas a seguir, qual é a CORRETA em relação às recomendações para todos os pacientes que se encontram 

acima do estágio 3A?

a) - Aumentar a ingestão de sódio (menor que 2g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra 

indicado.

- Fazer a atividade física ilimitada. 

- Abandono do tabagismo.

b) - Aumentar a ingestão de sódio (menor que 2g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra 

indicado. 

- Não fazer a atividade física pois isso afeta ainda mais o funcionamento renal. 

- Abandono do tabagismo. 

- Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a TFG.

c) - Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra 

indicado. 

- Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5x por semana para manter IMC 

< 25. 

- Abandono do tabagismo. 

- Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a TFG.

d) - Diminuir a ingestão de sódio (menor que 5g/dia) correspondente a 10g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra 

indicado. 

- Beber bastante água. 

- Abandono a atividade física. 

- Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a TFG.

e) - Aumentar a ingestão de sódio (menor que 2g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra 

indicado, pois na DRC há uma reversão do sal e água no filtrado glomerular.

- Abandono a atividade física. 

- Abandono do tabagismo.

- Abandono do álcool.

- Abandono de proteínas como carne e vísceras.

37ª QUESTÃO

Em acometimentos urgentes, quando há presença do Sinal de Guaxinim, o enfermeiro detecta possível acometimento de:

a) Lesão de base de crânio.

b) Lesão de membros inferiores.

c) Lesão medular.

d) Lesão de nariz.

e) Lesão na boca.
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38ª QUESTÃO

De acordo com a Lei do Exercício Profissional e toda a Legislação vigente pelo COREN, o Processo de Enfermagem deve ser 

realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem. Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílio, escolas, associações 

comunitárias, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde à (ao):

a) Prescrição de Enfermagem.

b) Consulta de Enfermagem.

c) Histórico de Enfermagem.

d) Coleta de dados de Enfermagem.

e) Diagnóstico de Enfermagem.

39ª QUESTÃO

O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. A viremia provoca 

uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas. A criança criticamente acometida 

pelo sarampo corre riscos de vida. É essencial que o enfermeiro, reconheça os sintomas e o tratamento, para os cuidados institucionais e 

domiciliares. 

Dentre as alternativas a seguir, marque a CORRETA, em relação ao sarampo:

a) É durante o período de infecção que, geralmente, se instalam as complicações sistêmicas, não há riscos de encefalite e sim de 

poliomielite.

b) Período de infecção - dura cerca de 3 dias, iniciando-se com período de febre, não há tosse, e sim coriza e conjuntivite.

c) Período de infecção - a ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana é facilitada pelo comprometimento da resistência do 

hospedeiro à doença. São frequentes as complicações, principalmente nas crianças até os 2 anos de idade, especialmente, as 

desnutridas, e nos adultos jovens.

d) Período de remissão - a ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana é facilitada pelo comprometimento da resistência do 

hospedeiro à doença. São frequentes as complicações, principalmente nas crianças até os 2 anos de idade, especialmente as 

desnutridas, e nos adultos jovens.

e) Período toxêmico - a ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana é facilitada pelo comprometimento da resistência do 

hospedeiro à doença. São frequentes as complicações, principalmente, nas crianças até os 2 anos de idade, especialmente, as 

desnutridas, e nos adultos jovens.

40ª QUESTÃO

Na administração de potássio, de uma maneira geral, é essencial que o Enfermeiro reconheça que os suplementos de potássio são 

irritantes, exigindo avaliação na administração IV, seguindo todos os protocolos de segurança ao paciente, e recomendações especiais. 

Dessa forma, marque a alternativa CORRETA que apresenta uma intervenção de enfermagem necessária para um com paciente 

reposição IV de potássio:

a) Avaliar o risco de parada cardiorrespiratória e morte súbita.

b) Avaliar o nível de consciência, pois o potássio age diretamente no SNC.

c) Avaliar o nível de força motora em todos os membros superiores e inferiores, pois o potássio age nas sinapses nervosas e mexe com 

o neurônio motor superior.

d) Avaliar o local da inserção IV, considerando que os suplementos de potássio são irritantes, exigindo, portanto, uma cuidadosa 

avaliação do local de inserção.

e) Avaliar as ondas U no ECG.
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