
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

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

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de fevereiro

15h30 às 18h30

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto de Luís Fernando Veríssimo.

Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que 
o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma 
fotografia de toda a família reunida, talvez pela última 
vez.

A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros 
e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados 
pelo chão. Castelo, o dono da câmara, comandou a 
pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmara 
a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a foto-
grafia? – Tira você mesmo, ué. – Ah, é? E eu não saio na 
foto?

O Castelo era o genro mais velho. O primeiro genro. 
O que sustentava os velhos. Tinha que estar na foto-
grafia. – Tiro eu - disse o marido da Bitinha. – Você fica 
aqui - comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência 
ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, 
insistia para que o marido reagisse. “Não deixa eles te 
humilharem, Mário Cesar”, dizia sempre. O Mário Cesar 
ficou firme onde estava, do lado da mulher.

A própria Bitinha fez a sugestão maldosa: – Acho que 
quem deve tirar é o Dudu… O Dudu era o filho mais 
novo de Andradina, uma das noras, casada com o Luiz 
Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, 
de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se pron-
tificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o 
filho. – Só faltava essa, o Dudu não sai.

E agora? – Pô, Castelo. Você disse que essa câmara só 
faltava falar. E não tem nem timer!

O Castelo impávido. Tinham ciúmes dele. Porque ele 
tinha um Santana do ano. Porque comprara a câmara 
num duty free da Europa. Aliás, o apelido dele entre os 
outros era “Dutifri”, mas ele não sabia.

– Revezamento - sugeriu alguém. – Cada genro bate 
uma foto em que ele não aparece, e… A ideia foi 
sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família 
reunida em volta da bisa. Foi quando o próprio bisa 
se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e 
arrancou a câmara da sua mão. – Dá aqui. – Mas seu 
Domício… – Vai pra lá e fica quieto. – Papai, o senhor 
tem que sair na foto. Senão não tem sentido! – Eu fico 
implícito - disse o velho, já com o olho no visor. E antes 
que houvesse mais protestos, acionou a câmara, tirou 
a foto e foi dormir.

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o 
texto.

1. O texto mostra uma situação típica de família 
de classe abastada.

2. No texto, percebem-se, nos personagens, 
alguns sentimentos como inveja, orgulho e 
ciúme.

3. Há, no texto, uma crítica velada às relações 
familiares.

4. A foto seria tirada para cumprir um ritual 
natalino.

5. O casal idoso considerava relevante o registro 
de toda a família.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Considerando as frases retiradas do texto:

1. “Não deixa eles te humilharem, Mário Cesar”, 
dizia sempre.

2. O Mário Cesar ficou firme onde estava, do 
lado da mulher.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, as duas vírgulas usadas são optativas.
b. Check-square Em 1, o substantivo próprio é vocativo e em 2 é 

sujeito.
c. SQUARE As duas frases são períodos simples.
d. SQUARE A palavra “firme” em 2 é objeto direto de “ficar”.
e. SQUARE Nas duas vezes em que aparece o nome Mário 

César, ele desempenha a mesma função sintá-
tica: sujeito simples.
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3. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A última frase do texto é um período composto 
por três orações.

b. SQUARE Na frase: “Caminhou decididamente até o Cas-
telo”, temos um verbo transitivo direto, quanto 
à sua predicação.

c. SQUARE Na frase: “A própria Bitinha fez a sugestão mal-
dosa”, a palavra “maldosa” é um substantivo 
comum e se refere à palavra “sugestão” e tam-
bém a “Bitinha”.

d. Check-square A frase “Tiro eu, a foto” e “Tiras tu, a foto”, são 
idênticas quanto à estrutura e há nelas uma 
inversão do termo essencial: o sujeito, repre-
sentado por um pronome pessoal do caso reto.

e. SQUARE Na frase: “E antes que houvesse mais protestos.”, 
o verbo “haver” pode ser trocado por “existir” 
sem prejuízo de sentido e de acordo com a nor-
ma-padrão, assim: “E antes que existisse mais 
protestos.”

4. Analise as frases abaixo:

1. Minha namorada cheira à flor!  
Cheira a flor, minha namorada.

2. Não quero você aqui! Não, quero você aqui!
3. Todos nós, tiramos fotos em família! Todos nós, 

de vez em quando, tiramos fotos em família!
4. Fiz alusão àquela família, registrada naquela 

foto. Olhei àquela família, registrada naquela 
foto.

5. Chegarei às 14 horas em ponto, espere-me! 
Chegarei até as 14 horas em ponto, não me 
espere antes!

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, uma das frases tem o uso indevido da 
crase. Também a ordem de um termo sintático 
está invertida na segunda delas.

b. SQUARE Na segunda frase posta em 2, o uso da vírgula 
é optativo e ambas as frases têm o mesmo 
sentido.

c. SQUARE As frases postas em 3 apresentam correto uso 
da vírgula, embora a vírgula colocada na pri-
meira delas seja optativa.

d. SQUARE As frases postas em 4 estão corretas, há apenas 
uma troca de verbos que não prejudica o seu 
entendimento.

e. Check-square As frases postas em 5 estão corretas quanto ao 
uso da crase e da colocação pronominal.

5. Preencha as lacunas das frases com o que está 
colocado entre parênteses.

 � Informei      (aos/os) professores sobre o 
possível concurso para efetivos. 

 � Mora    (à/na) Rua das Torres e prefere ônibus  
       (a/do que) carro particular para  
ir     (no/ao) centro da cidade.

 � Gostaria de pedir peixe e carne bem          
(passada/passados).

 � Maria estava       (meio/meia) cansada, 
tomou apenas       (meio/meia) xícara  
de chá e foi dormir, dizendo           
(obrigado/obrigada) ao seu pai que       
(a/lhe) olhava com carinho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE os • à • do que • ao • passada • meio •  
meia • obrigado • a

b. Check-square os • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

c. SQUARE aos • à • do que • no • passados • meio •  
meia • obrigado • lhe

d. SQUARE aos • na • a • ao • passados • meia •  
meia • obrigado • lhe

e. SQUARE aos • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

Conhecimentos históricos, geográficos, 
econômicos, sociais e culturais 5 questões

6. Milhares de pessoas em todo o mundo, fugindo 
das guerras, das perseguições políticas ou vítimas de 
cataclismos naturais, buscam recomeçar a sua vida em 
um novo país.

Assinale a alternativa que indica países de onde vie-
ram os maiores grupos de refugiados para o Brasil, nos 
últimos 10 anos.

a. SQUARE Israel • Kosovo • Irlanda
b. SQUARE Palestina • Zaire • Ucrânia
c. SQUARE Estados Unidos • Venezuela • Haiti
d. SQUARE Grécia • Angola • Cabo Verde
e. Check-square Síria • Venezuela • Haiti
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9. Analise as afirmativas abaixo:

1. Os impactos causados pela ação do homem 
no mundo estão diminuindo a cada dia, pela 
conscientização das pessoas, de que é preciso 
salvar o planeta.

2. Grande parte das florestas tropicais do pla-
neta foram destruídas.

3. As reservas de água potável estão sendo con-
taminadas por agentes químicos.

4. A emissão excessiva de carbono está ligada 
ao aquecimento terrestre e às mudanças 
climáticas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE No mundo, existem 4 continentes e uma 
grande ilha chamada Austrália.

b. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

c. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil está 
localizado no continente ibero-americano.

d. SQUARE No mundo, existem 6 continentes. O Brasil está 
localizado no continente latino-americano.

e. Check-square No mundo, existem 6 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

Noções de Informática 5 questões

11. Qual o nome da solução de computação em 
nuvem da AWS que permite a configuração, operação 
e escalonamento de um banco de dados relacional na 
nuvem para uso em aplicativos?

a. SQUARE AWS DB
b. SQUARE RDB AWS
c. Check-square Amazon RDS
d. SQUARE Amazon SNS
e. SQUARE Amazon DynamicDB

7. Assinale a alternativa correta a respeito da História 
de Guatambu.

a. SQUARE O Município de Caxambu foi criado pelos revol-
tosos federalistas que o desmembraram do 
Município de Chapecó.

b. Check-square Nos primeiros anos do século 20, a pequena 
comunidade, que deu origem à atual Caxambu, 
se desenvolveu graças à extração da madeira e 
à agricultura de subsistência.

c. SQUARE No final do século XIX instalou-se no Município 
a serraria Porto Chalana. Seus trabalhadores, na 
maioria escravos fugidos, foram os nossos pri-
meiros colonizadores.

d. SQUARE Um grupo de colonos alemães, liderados por 
Hermann Otto Blumenau, fugindo às enchen-
tes do Vale do Itajai, estabeleceu-se em Porto 
Chalana no início do século 19. Foram nossos 
primeiros habitantes europeus.

e. SQUARE Faxinal dos Guedes foi o primeiro nome do 
nosso município que, em 1961, recebeu o 
nome de Lauro Muller.

8. Analise as afirmativas abaixo sobre o Rio Amazonas.

1. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 7 paí-
ses da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, 
Bolívia, Equador, Venezuela e Chile.

2. Quando chega ao Brasil recebe o nome de 
Solimões, que, ao encontrar com o Rio Negro, 
se torna o Rio Amazonas.

3. É considerado o segundo rio mais extenso do 
mundo, perdendo apenas para o Rio Jordão 
no Egito.

4. Deságua no Oceano Atlântico, localizado 
entre os estados do Pará e Amapá.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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12. Qual o nome da ferramenta de linha de comando 
para aferir informações sobre a rede em um sistema 
operacional Windows 10?

a. Check-square ipconfig
b. SQUARE ifconfig
c. SQUARE ipinfo
d. SQUARE netinfo
e. SQUARE netconfig

13. Que tipos de arquivo podem ser utilizados para 
adicionar uma assinatura a partir de um arquivo 
utilizando o software de correio eletrônico Mozilla 
ThunderBird?

1. Texto
2. HTML
3. XML
4. Imagem

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. Assinale a alternativa que contém a sintaxe cor-
reta para realizar uma busca no Google de cadeira 
com preços entre 100 e 300.

a. SQUARE cadeira [100..300]
b. SQUARE cadeira {100-300}
c. Check-square cadeira $100..$300
d. SQUARE cadeira [$100..$300]
e. SQUARE cadeira {$100-$300}

15. Para criar uma apresentação do PowerPoint a 
partir de um conjunto de fotografias, de modo que 
cada fotografia seja disposta em um slide, com opções 
como moldura e ajuste do layout da fotografia em 
cada slide, deve-se acionar a opção:

a. Check-square Inserir  Album de Fotografias
b. SQUARE Inserir  Imagens do Estoque   

Transformar em Album
c. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação   

A partir de fotografias
d. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação de Fotografias
e. SQUARE Arquivo  Novo  Criar Album de Fotografias

Raciocínio Lógico 5 questões

16. Para ir da cidade A para a cidade B, existem 6 
caminhos, dos quais 2 são asfaltados e os outros são 
de estrada de chão. Para ir da cidade B para C, existem 
5 caminhos, dos quais 3 são asfaltados e os outros são 
de estrada de chão.

Desta forma, ao escolher aleatoriamente um caminho 
da cidade A para a cidade C, passando por B (e usando 
somente os caminhos mencionados), a probabilidade 
de o caminho escolhido conter apenas estradas asfal-
tadas é:

a. SQUARE Maior que 27%.
b. SQUARE Maior que 25% e menor que 27%.
c. SQUARE Maior que 23% e menor que 25%.
d. SQUARE Maior que 21% e menor que 23%.
e. Check-square Menor que 21%.

17. Para uma ceia de final de ano, um restaurante 
dispõe de 6 opções de entradas, 5 opções de prato 
principal e 8 opções de sobremesa. Uma pessoa quer 
montar uma ceia contendo 3 entradas distintas, 2 pra-
tos principais distintos e 4 sobremesas distintas.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode 
montar a referida ceia?

a. Check-square Mais de 14.000
b. SQUARE Mais de 12.000 e menos de 13.000
c. SQUARE Mais de 11.000 e menos de 12.000
d. SQUARE Mais de 10.000 e menos de 11.000
e. SQUARE Menos de 10.000

18. Doze colegas (entre eles Rafael e Bruno) vão jogar 
uma partida de futebol. Para isto, devem formar dois 
times de 6 jogadores cada time. Porém, Rafael e Bruno 
devem ficar em times diferentes.

Levando as informações acima em consideração, 
de quantas formas distintas os times podem ser 
formados?

a. SQUARE Mais de 270
b. SQUARE Mais de 260 e menos de 270
c. Check-square Mais de 250 e menos de 260
d. SQUARE Mais de 240 e menos de 250
e. SQUARE Menos de 240
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19. Em um grupo de 40 pessoas, todos falam inglês 
ou alemão. Sabe-se também que 15 falam inglês e 
35 falam alemão.

Escolhendo-se ao acaso uma pessoa neste grupo, a pro-
babilidade de que esta pessoa fale inglês e alemão é:

a. SQUARE Maior que 30%.
b. SQUARE Maior que 28% e menor que 30%.
c. SQUARE Maior que 26% e menor que 28%.
d. Check-square Maior que 24% e menor que 26%.
e. SQUARE Menor que 24%.

20. Assinale a alternativa que representa uma sen-
tença logicamente equivalente à afirmação “Se João é 
ágil ou Laura é calma, então Maria não é observadora 
e Camilo é pacato”.

a. SQUARE Se Maria não é observadora e Camilo é pacato, 
então João não é ágil e Laura não é calma.

b. SQUARE Se João não é ágil ou Laura não é calma, então 
Maria é observadora e Camilo não é pacato.

c. Check-square Se Maria é observadora ou Camilo não é pacato, 
então João não é ágil e Laura não é calma.

d. SQUARE Se João não é ágil e Laura não é calma, então 
Maria não é observadora e Camilo é pacato.

e. SQUARE Se Maria é observadora ou Camilo é pacato, 
então João não é ágil ou Laura não é calma.

Conhecimentos Específicos 15 questões

21. A triagem neonatal é um exame laboratorial que 
detecta precocemente doenças metabólicas, gené-
ticas e infecciosas, que poderão causar alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor do bebê.

Um dos testes que fazem parte desta triagem é o teste 
do pezinho, devendo ser realizado:

a. SQUARE Nas primeiras 48 horas de vida do 
recém-nascido.

b. SQUARE Após 10 dias de vida do recém-nascido.
c. SQUARE No primeiro dia de vida do recém-nascido.
d. Check-square Entre o 3o e 5o dia de idade do recém-nascido.
e. SQUARE No momento da alta do recém-nascido, inde-

pendente do tempo de internação.

22. O processo de enfermagem é composto de 5 
etapas inter-relacionadas, sendo elas:

a. SQUARE Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico 
de Enfermagem), Diagnósticos Médicos, Plane-
jamento de Enfermagem, Prescrição de Enfer-
magem e Avaliação de Enfermagem.

b. SQUARE Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico 
de Enfermagem), Dados Subjetivos, Dados 
Objetivos, Análise de Enfermagem e Plano de 
Enfermagem.

c. Check-square Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico 
de Enfermagem) Diagnóstico de Enfermagem, 
Planejamento de Enfermagem, Implementação 
e Avaliação de Enfermagem.

d. SQUARE Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico 
de Enfermagem), Diagnósticos Médicos, Pres-
crição Médica, Observações Complementares e 
Prescrição de Enfermagem.

e. SQUARE Observações de Enfermagem, Anotações de 
Enfermagem, Coleta de Dados de Enfermagem 
(ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de 
Enfermagem, Implementação e Avaliação de 
Enfermagem.

23. Sobre Promoção da Saúde, é correto afirmar:

a. SQUARE Promover a saúde significa prevenir o surgi-
mento de doenças.

b. Check-square A Promoção da Saúde contempla algumas 
ações como a elaboração e implementação de 
políticas públicas saudáveis, criação de ambien-
tes saudáveis, capacitação da comunidade, 
desenvolvimento de habilidades individuais e 
coletivas e reorientação de serviços de saúde.

c. SQUARE Dentre as atividades primárias de promoção da 
saúde, podemos citar a vacinação, informações 
acerca dos riscos comportamentais e médicos 
para a saúde, além da inclusão de programas 
de prevenção de doenças nos níveis de aten-
ção primária e especializada.

d. SQUARE Acesso facilitado e rápido a tratamentos para 
doenças crônicas, sobretudo para pessoas com 
Diabetes e Hipertensão são ações de promoção 
da saúde.

e. SQUARE Dentre os temas prioritários incluídos na 
política de promoção à saúde está a redução 
dos abortos irregulares, desnutrição infantil e 
analfabetismo.
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24. A concepção e o conceito sobre reabilitação 
mudaram ao longo das décadas e atualmente a con-
cepção de reabilitar é vista de forma mais ampla.

Sendo assim, reabilitação é:

a. SQUARE um conjunto de ações para permitir 
que o paciente tenha mais qualidade 
de vida e longevidade sem precisar de 
intervenções terapêuticas.

b. SQUARE ação que visa ajudar os que possuem deficiên-
cias congênitas ou adquiridas na primeira infân-
cia a desenvolver sua máxima funcionalidade.

c. SQUARE o tratamento ofertado para aqueles que pos-
suem algum tipo de deficiência.

d. SQUARE o nome dado ao ato de remediar problemas, 
como doenças, e não necessariamente tratá-los.

e. Check-square um conjunto de medidas que ajudam pessoas 
com deficiências ou prestes a adquirir deficiên-
cias a terem e manterem uma funcionalidade 
ideal na interação com seu ambiente.

25. O Acidente Vascular Encefálico (AVE) constitui 
umas das doenças crônicas não transmissíveis com 
alta incidência na população mundial, necessitando 
de conhecimento por parte dos enfermeiros para 
atuar de forma segura diante deste evento.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE O AVE hemorrágico é o mais comum na popu-
lação e ocorre quando um coágulo ou plano 
de gordura se instala em uma das artérias cere-
brais, impedindo o fluxo sanguíneo.

b. SQUARE O AVE isquêmico caracteriza-se pelo rompi-
mento de um vaso sanguíneo, desencadeando 
uma hemorragia cerebral.

c. SQUARE Dentre os cuidados para o AVE hemorrágico 
está a avaliação inicial para identificar a possi-
bilidade de trombólise que deverá ser realizada 
em ate 10 horas do início dos sintomas.

d. SQUARE Dentre os sinais de alerta que podem predizer 
ocorrência de um AVE está a perda da visão, 
Dormência da face, braço e/ou perna e perda 
do controle esfincteriano.

e. Check-square O AVE se caracteriza pelo desenvolvimento 
rápido de distúrbios da função cerebral, de ori-
gem vascular, causados pela redução do fluxo 
sanguíneo cerebral e consequente morte das 
células cerebrais.

26. A drenagem torácica trata-se de um procedi-
mento invasivo realizado pelo médico para promover 
a manutenção ou o restabelecimento da pressão 
negativa do espaço pleural, manter a função cardior-
respiratória e a estabilidade hemodinâmica por meio 
da retirada de fluidos que se encontrem acumulados 
na cavidade pleural.

Sobre os cuidados de enfermagem para paciente com 
dreno de tórax, é correto afirmar:

a. Check-square O transporte do paciente com dreno de tórax 
deve ser realizado sem pinçar o sistema, man-
tendo-o abaixo do ponto de inserção do dreno 
no tórax do paciente.

b. SQUARE O frasco do dreno de toráx deverá ser mantido 
imerso em água potável, devendo ser anotado 
o volume que foi colocado.

c. SQUARE A prática de realização da ordenha do sistema 
de drenagem como procedimento rotineiro 
está fortemente indicada e deverá ser realizada 
em todos os turnos de trabalho, mesmo na 
ausência de sinais de obstrução.

d. SQUARE Quando houver necessidade de troca da água 
do reservatório e desconexão do sistema, o 
dreno não deverá ser pinçado para permitir a 
saída de ar de forma facilitada.

e. SQUARE O frasco do dreno deverá ser mantido sempre 
acima do nível do coração para evitar o refluxo 
da água do reservatório e facilitar a drenagem.

27. Sobre infecção hospitalar, é correto afirmar:

a. SQUARE É aquela constatada em incubação no ato de 
admissão do paciente, desde que não rela-
cionada com internação anterior no mesmo 
hospital.

b. SQUARE É a infecção em recém-nascido, cuja aquisição 
por via transplacentária é conhecida ou foi com-
provada e que se tornou evidente logo após o 
nascimento (exemplo: herpes simples, toxoplas-
mose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e AIDS).

c. Check-square É a infecção adquirida após a internação do 
paciente, que se manifesta durante a interna-
ção ou mesmo após a alta, quando puder ser 
relacionada com a internação ou procedimen-
tos hospitalares.

d. SQUARE É aquela adquirida até 48 horas após a admis-
são do paciente e que se manifesta durante a 
internação ou após a alta.

e. SQUARE É aquela manifestada antes de 72 horas da 
internação, sem relação a procedimentos médi-
co-hospitalares prévios.
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30. A Resolução do Cofen 358/2009 dispõe sobre 
a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 
implementação do Processo de Enfermagem.

Sobre esse tema, é correto afirmar:

a. Check-square O Planejamento de Enfermagem é a determi-
nação dos resultados que se espera alcançar; e 
das ações ou intervenções de enfermagem que 
serão realizadas face às respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença, identifi-
cadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

b. SQUARE O Processo de Enfermagem deve ser realizado, 
de modo deliberado e sistemático, sendo obri-
gatório apenas nos ambientes públicos em que 
ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.

c. SQUARE Processo de Enfermagem e Sistematização da 
Assistência de Enfermagem são considerados 
sinônimos pois ambos organizam o trabalho do 
enfermeiro.

d. SQUARE O diagnóstico de enfermagem é definido como 
um processo deliberado, sistemático e contí-
nuo de verificação de mudanças nas respostas 
do indivíduo, da família ou da comunidade em 
um dado momento.

e. SQUARE A avaliação de enfermagem é o julgamento 
clínico sobre as respostas humanas reais ou 
potenciais apresentadas por indivíduos, famí-
lias e comunidades a problemas de saúde ou 
processos de vida.

31. Um paciente precisará receber Penicilina Crista-
lina 5.000.000 UI, conforme prescrição médica, sendo 
que o frasco ampola contém 10.000.000 UI, que após a 
diluição ficou com 10 ml de conteúdo no frasco.

Desta forma, quantos ml precisarão ser aspirados do 
frasco para que o paciente receba a dose correta?

a. SQUARE 2,5 ml
b. Check-square 5 ml
c. SQUARE 10 ml
d. SQUARE 15 ml
e. SQUARE 50 ml

28. Icterícia é a cor amarelada da pele e dos olhos 
causada por hiperbilirrubinemia (concentração ele-
vada de bilirrubina no soro). Pouco mais da metade 
dos recém-nascidos apresenta icterícia visível na pri-
meira semana de vida.

Analise as afirmativas abaixo sobre a icterícia neonatal.

1. A maior parte da bilirrubina é produzida da 
quebra das plaquetas, formando a bilirrubina 
não conjugada.

2. Hiperbilirrubinemia patológica nos recém-
nascidos a termo é diagnosticada geralmente 
quando a icterícia aparece nas primeiras 24 h 
de vida ou após 2 semanas de idade.

3. Na maioria das vezes a icterícia reflete uma 
adaptação neonatal ao metabolismo da bilir-
rubina e é denominada de “fisiológica”.

4. A fototerapia é uma das possibilidades de 
tratamento para a icterícia neonatal, sendo a 
verificação de temperatura e a proteção ocu-
lar um dos cuidados importantes de enferma-
gem aos bebês.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

29. Queimadura é toda lesão causada por agentes 
externos sobre o revestimento do corpo, podendo 
destruir desde a pele até tecidos mais profundos, 
como ossos e órgãos.

Sobre esse tema, é correto afirmar:

a. SQUARE Nas queimaduras de 1o grau a dor está ausente 
por se tratar de uma queimadura superficial.

b. Check-square As queimaduras de 1o grau atingem a epiderme, 
podendo apresentar vermelhidão sem bolhas e 
discreto inchaço local.

c. SQUARE As queimaduras de 3o grau atingem a epiderme 
e parte da derme. Há presença de bolhas e a 
dor é acentuada.

d. SQUARE Nas queimaduras de 2o grau ocorre o alcance 
de todas as camadas da pele, músculos e ossos. 
Ocorre necrose da pele (morte do tecido), que 
se apresenta com cor esbranquiçada ou escura.

e. SQUARE Nas queimaduras de 3o grau a dor sempre 
está presente, devido à profundidade da 
queimadura.
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34. A administração de medicamentos por via intra-
-muscular deve considerar diversos aspectos que pre-
cisam ser avaliados como característica do músculo e 
volume a ser administrado.

Sobre os cuidados com este procedimento, é correto 
afirmar:

a. Check-square Dentre os cuidados indicados no momento 
da aplicação intramuscular recomenda-se 
proceder aspiração antes da administração do 
fármaco para certificar-se de que não houve 
acometimento de vaso sanguíneo.

b. SQUARE A área ventro-glútea pode ser delimitada colo-
cando a palma da mão apoiando na parte late-
ral da coxa e o dedo médio estendendo-se até 
a região inguinal, aplicando-se no espaço em 
forma de “V” formado.

c. SQUARE O músculo deltoide, por ser localizado no braço 
e tratar-se de um membro bastante utilizado, 
e por isso com um bom tamanho, é um dos 
músculos que comportam grandes volumes, 
podendo passar de 4 ml.

d. SQUARE O músculo vasto lateral da coxa, localizado 
na região antero-lateral da coxa, não é reco-
mendado em neonatos por ser local menos 
desenvolvido nessa faixa etária além de possuir 
importantes vasos e nervos.

e. SQUARE A área dorso-glútea é a mais indicada para ser 
usada em campanhas de vacinação por ser 
segura e livre de riscos, sobretudo em crianças 
que ainda não deambulam.

32. Quantas gotas por minuto, aproximadamente, 
deverão ser infundidas para que o paciente receba 
1500 ml de soro glicosado a 5% em 12 horas?

a. SQUARE 12 gotas por minuto
b. SQUARE 15 gotas por minuto
c. SQUARE 21 gotas por minuto
d. Check-square 41 gotas por minuto
e. SQUARE 50 gotas por minuto

33. Diabetes e suas complicações constituem as prin-
cipais causas de mortalidade precoce na maioria dos 
países.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) sobre essa temática.

( ) As complicações do diabetes são categoriza-
das como distúrbios microvasculares e macro-
vasculares, que resultam em retinopatia, nefro-
patia, neuropatia, doença coronariana, doença 
cerebrovascular e doença arterial periférica.

( ) O aumento da prevalência do diabetes está 
associado a diversos fatores, como rápida 
urbanização, transição epidemiológica, transi-
ção nutricional, maior frequência de estilo de 
vida sedentário, maior frequência de excesso 
de peso, crescimento e envelhecimento popu-
lacional e, também, à maior sobrevida dos 
indivíduos com diabetes.

( ) O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio meta-
bólico complexo, sendo que no DM tipo 2 é 
resultante da destruição imunomediada de 
células produtoras de insulina nas ilhotas de 
Langerhans.

( ) O DM tipo 1 ocorre em razão da resistência à 
insulina e da deficiência relativa de insulina.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V
b. SQUARE V • V • F • V
c. Check-square V • V • F • F
d. SQUARE V • F • V • F
e. SQUARE F • F • F • F
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35. Sobre a classificação das cirurgias por potencial 
de contaminação da incisão cirúrgica, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Cirurgias Contaminadas são aquelas realizadas 
em tecidos estéreis ou passíveis de desconta-
minação, na ausência de processo infeccioso e 
inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras, 
cirurgias eletivas com cicatrização de primeira 
intenção e sem drenagem aberta.

b. SQUARE Cirurgias potencialmente contaminadas são 
todas as intervenções cirúrgicas realizadas em 
qualquer tecido ou órgão, em presença de pro-
cesso infeccioso (supuração local) e/ou tecido 
necrótico.

c. SQUARE Cirurgias Limpas são aquelas realizadas em 
tecidos recentemente traumatizados e abertos, 
colonizados por flora bacteriana abundante, 
cuja descontaminação seja difícil ou impossível, 
bem como todas aquelas em que tenham ocor-
rido falhas técnicas grosseiras, na ausência de 
supuração local.

d. SQUARE Cirurgias infectadas ocorrem na presença de 
inflamação aguda na incisão e cicatrização de 
segunda intenção, ou em cirurgias em que não 
ocorrem penetrações nos tratos digestivo, res-
piratório ou urinário.

e. Check-square Cirurgias Potencialmente Contaminadas são 
aquelas realizadas em tecidos colonizados por 
flora microbiana pouco numerosa ou em teci-
dos de difícil descontaminação, na ausência de 
processo infeccioso e inflamatório e com falhas 
técnicas discretas no transoperatório.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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