
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
d
e
rn
o
 
d
e
 
q
u
e
st
õ
e
s 
• 
In
st
ru

çõ
e
s 
G
e
ra
is

 

 

 376 

CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS 
 

Enfermeiro 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

• DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Conhecimentos Gerais  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
06 
16 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após 1h30min  contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma 
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, 
liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

O centro da Terra 
 

O escritor francês de ficção científica Júlio Verne, 
autor de Viagem ao Centro da Terra, certamente gostaria 
desta novidade: pesquisadores da Universidade Nacional 
Australiana (ANU) confirmaram a existência do “núcleo 
interno mais interno” da Terra. Segundo a pesquisadora 
Joanne Stephenson, embora essa nova camada seja difícil de 
observar, suas propriedades distintas podem apontar para 
um evento desconhecido e dramático na história da Terra. 

“Encontramos evidências que podem indicar uma 
mudança na estrutura do ferro, o que sugere talvez dois 
eventos separados de resfriamento na história da Terra”, 
disse Stephenson. “Os detalhes desse grande evento ainda 
são um pouco misteriosos, mas adicionamos outra peça do 
quebra-cabeça quando se trata de nosso conhecimento do 
núcleo interno da Terra.” 

A cientista afirmou que investigar a estrutura do 
núcleo interno pode ajudar a entender mais sobre a história 
e evolução da Terra. 

“Tradicionalmente, ensinaram-nos que a Terra tem 
quatro camadas principais: a crosta, o manto, o núcleo 
externo e o núcleo interno”, declarou Stephenson. “A ideia 
de outra camada distinta foi proposta algumas décadas 
_________, mas os dados não eram muito claros. 
Conseguimos contornar isso usando um algoritmo de busca 
muito inteligente para vasculhar milhares de modelos do 
núcleo interno. É muito emocionante – e pode significar que 
teremos de ___________ os livros!” 

No mínimo, o famoso romance de Verne poderia 
precisar de algumas páginas adicionais. 

(Fonte: Revista Planeta - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) atrás| rescrever 
b) atráz | reescrever 
c) atrás | reescrever 
d) atráz | re-escrever 
 

2) Sobre o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Pesquisadores confirmaram a existência de uma camada 

fácil de se observar: o núcleo interno mais interno do 
planeta Terra. 

b) Uma alteração na estrutura do ferro sugere dois eventos 
apartados de resfriamento na história da Terra. 

c) A ideia de uma outra camada da Terra foi proposta há 
alguns séculos. 

d) O famoso romance de Júlio Verne - Viagem ao Centro da 
Terra - precisaria de mais páginas pela descoberta das 
quatro camadas do planeta Terra. 

 

3) O vocábulo “vasculhar” do texto só NÃO tem por 
significado: 
 
a) Examinar. 
b) Investigar. 
c) Expressar. 
d) Revistar. 
 

4) O termo acessório sublinhado no texto é classificado 
como: 
 
a) Aposto. 
b) Adjunto adnominal.  
c) Complemento nominal. 
d) Sujeito. 
 

5) “Haurir” possui o mesmo significado de: 
 
a) Expressar. 
b) Expugnar. 
c) Extinguir. 
d) Extrair. 
 

6) Assinalar a alternativa em que a formação da palavra se 
dá pelo mesmo processo de “abotoar”: 
 
a) Plumagem. 
b) Ensurdecer. 
c) Antepor. 
d) Corroborar. 
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7) Em relação ao uso da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Assistiu à cena que comoveu a todos.  
b) Preços à partir de 200 reais são considerados caros 

atualmente. 
c) Graças à Deus, eles não se machucaram! 
d) Os jogadores estavam lado à lado quando a torcida gritou.  
 

8) Quanto à presença de conjunção ou locução conjuntiva 
do tipo aditiva, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A acadêmica estudou bastante, contudo não obteve êxito 

na prova. 
b) Os livros não estão sendo utilizados, portanto, serão 

doados. 
c) Paula falava alto e também gesticulava muito. 
d) Irei mais cedo para casa, porque minhas visitas já 

chegaram. 
 

9) Considerando-se o uso dos porquês, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Por quê  
(2) Por que  
(3) Porque 
 
(_) _____ você contou isso a ele?  
(_) Ele sorriu _____ sabia que estava sendo observado.  
(_) Não menti, _____? 
 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

10) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Ele disse por, que estava com dúvidas sobre o conteúdo. 
b) Maria, e Cleide, disseram que iriam buscar João na 

estação. 
c) Ele foi preso, visto que, ameaçou sua esposa. 
d) O presidente da empresa, Ramiro, disse que estávamos 

de folga. 
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11) A Lei de Liberdade Econômica estabeleceu a extinção de 
alvarás para as atividades econômicas: 
 
a) Do primeiro setor. 
b) De produção. 
c) De pequeno porte. 
d) De baixo risco. 
 

12) A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 
(PNSPDS), criada pela Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, 
estabelece princípios, diretrizes e objetivos para nortear as 
estratégias de segurança pública nos três níveis de governo. 
Considerando os princípios do PNSPDS, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) A segurança pública deve priorizar a resolução pacífica de 

conflitos. 
b) Agentes de segurança devem aplicar o uso desmedido da 

força. 
c) Órgãos de segurança pública devem publicar informações 

sigilosas. 
d) Agentes de segurança devem proteger apenas a vida e o 

patrimônio, mas não o meio ambiente. 
 

13) Uma Unidade de Estado Sólido é um tipo de dispositivo 
sem partes móveis para armazenamento não volátil de 
dados digitais. São responsáveis pelo armazenamento, 
diferindo dos sistemas magnéticos (como os HDs). Os 
dispositivos utilizam memória flash (tecnologia semelhante 
às utilizadas em cartões de memória e pen-drives). Em 
relação às características dessa tecnologia, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Apresentam menor resistência a impactos, em 

comparação com os HDs. 
b) Tem consumo maior de energia. 
c) O tempo de acesso à memória é muito menor do que o 

tempo de acesso a meios magnéticos ou ópticos. 
d) Tem custo reduzido em relação aos meios magnéticos. 
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14) Assinalar a alternativa correspondente ao conceito de 
“função” no Excel 2010: 
 
a) Fórmula predefinida (ou automática) que permite 

executar cálculos de forma simplificada. 
b) Valor fixo ou estático que não é modificado no MS-Excel. 
c) Especifica o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos 

elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, 
multiplicação ou divisão. 

d) Localização de uma célula ou intervalo de células. 
 

15) No Windows 10, o atalho de teclado Ctrl + Shift + Esc 
serve para abrir o: 
 
a) Agendador de Tarefas do Windows. 
b) Prompt de Comando. 
c) Prompt de Comando como administrador. 
d) Gerenciador de Tarefas do Windows. 
 

16) Um órgão público foi vítima de um ransomware, que é 
um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados 
armazenados em um equipamento, geralmente com o uso 
de criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) 
para restabelecer o acesso ao usuário. A respeito desse 
ataque cibernético, analisar os itens abaixo: 
 
I. Uma das formas mais comuns de propagação desse tipo de 

ataque é por meio de e-mails com o código malicioso em 
anexo ou que induzam o usuário a seguir um link. 

II. Além de cifrar os arquivos, o ransomware também 
costuma cifrar backups na nuvem. 

III. O pagamento do resgate é a única forma segura de 
reestabelecer o acesso. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

17) Bruna está resolvendo uma lista, que contém 20 
exercícios. Sabe-se que ela demorou 15min para resolver 4 
exercícios. Considerando-se o mesmo tempo de resolução 
para cada questão, ao todo, quanto tempo Bruna irá 
demorar para resolver todas as questões? 
 
a) 1h15min 
b) 1h20min 
c) 1h25min 
d) 1h30min 
 
 
 
 

18) Ana, Bia e Ciça são amigas. Uma delas é professora 
universitária, a outra é pesquisadora, e a terceira, executiva. 
Sabe-se que: 
 
 Bia não é a pesquisadora; 
 Ciça não é a professora universitária; 
 Ana não é a executiva e nem a professora universitária. 
 
Com base nessas informações, conclui-se CORRETAMENTE 
que: 
 
a) Ciça é a executiva. 
b) Ciça é a pesquisadora. 
c) Bia é a pesquisadora. 
d) Bia é a executiva. 
 
  
  

LEGISLAÇÃO 
 
19) Considerando-se a Constituição Federal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É assegurada a participação dos trabalhadores nos 

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 
profissionais sejam objeto de discussão. 

(_) É vedada a participação dos empregadores nos 
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 
previdenciários sejam objeto de deliberação. 

(_) O trabalhador será obrigado a filiar-se e a manter-se 
filiado a sindicato. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - E. 
 

20)  A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como 
Fundamentos: 
 
a) A defesa da paz, o repúdio ao terrorismo, o valor social da 

livre iniciativa, entre outros. 
b) A igualdade entre homens e mulheres, o repúdio ao 

terrorismo, a cidadania, entre outros. 
c) O valor social da livre iniciativa, o pluralismo político, o 

repúdio ao terrorismo, entre outros. 
d) A cidadania, o valor social da livre iniciativa, a soberania, 

entre outros. 
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21) De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova 
Hartz, sobre o que é vedado ao Município, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
II. Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão 

de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de 
nulidade do ato. 

III. Excluir a publicidade de atos, programas, obras, serviços 
e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter 
educativo, informativo ou de orientação social. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) Em concordância com a Lei Orgânica do Município de 
Nova Hartz, de acordo com o que deverá ser observado pela 
fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 

dos cargos componentes de cada carreira. 
(_) Os requisitos para a investidura. 
(_) As peculiaridades dos cargos. 
 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - E - C. 
d) C - C - C. 
 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 819/2001 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a 
estabilidade, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) O servidor que não preencher alguns dos requisitos do 

estágio probatório deverá ser imediatamente exonerado. 
(_) O estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades 
de seu cargo. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - E. 
 

24) De acordo com a Lei Municipal nº 819/2001 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre os 
adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, 
respectivamente, de quarenta e trinta por cento, incidente 
sobre o vencimento do servidor (1ª parte). Os adicionais de 
penosidade, insalubridade e periculosidade não são 
acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, 
quando for o caso (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
25) Em relação à Lei nº 8.080/1990, sobre o Sistema Único 
de Saúde (SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(_) São objetivos do SUS: identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde.  
(_) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja 

diretamente ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. 

(_) O SUS não poderá organizar-se em nível municipal, sendo 
dever do estado a integralização e articulação de 
recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura 
total das ações de saúde. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
 

26) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É dever apenas da família da pessoa com deficiência 

comunicar à autoridade competente qualquer forma de 
ameaça ou de violação aos direitos. 

(_) A pessoa com deficiência será protegida de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante. Para fins dessa proteção, são considerados 
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a 
mulher e o idoso, com deficiência.  

(_) A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

27) Considerando-se a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do 
Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 
É facultado ao Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade, 
o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 
Constituição e nas Leis (1ª parte). O direito ao respeito 
consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos 
espaços e dos objetos pessoais (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

28) Em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria 
da Penha, analisar a sentença abaixo: 
 
A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes 
do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os 
serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos 
médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual 
(1ª parte). A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma articulada e 
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas 
e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando 
for o caso (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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29) Sobre a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
Os Equipamentos de Proteção Individual, descartáveis ou 
não, deverão ser contados, tendo uso controlado para que 
cada profissional só possa utilizar um kit contendo uma 
máscara e uma luva por dia (1ª parte). Os trabalhadores não 
devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de 
proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas 
atividades laborais (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

30) Considerando-se a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
sobre a notificação compulsória de doenças, agravos e 
eventos de saúde pública, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Agravo. 
(2) Doença.  
(3) Notificação compulsória.  
 
(_) Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 

realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos 
ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, podendo ser imediata ou semanal.  

(_) Qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada.  

(_) Enfermidade ou estado clínico, independente de origem 
ou fonte, que represente ou possa representar um dano 
significativo para os seres humanos.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

31) Em conformidade com a Portaria de Consolidação 
nº 5/2017, sobre a vacina BCG, analisar a sentença abaixo: 
 

É indicado administrar duas doses, sendo uma dose 
preferencialmente sete dias depois do nascimento e a 
segunda dose trinta dias depois da primeira dose (1ª parte). 
A comprovação da vacinação com BCG se dá por meio do 
registro da vacinação no cartão ou caderneta de vacinação, 
da identificação da cicatriz vacinal ou da palpação de 
nódulo, no deltoide direito, na ausência de cicatriz (2ª parte).  
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

32) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 32 - Atenção 
ao Pré-Natal de Baixo Risco, são atribuições do Enfermeiro 
na assistência à mulher no pré-natal: 
 

I. Solicitação de exames complementares. 
II. Realização de testes rápidos de triagem para sífilis e HIV. 
III. Prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

33) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 - 
Diabetes Mellitus (DM), sobre as complicações agudas do 
diabetes, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Cetoacidose. 
(2) Síndrome hiperosmolar. 
(3) Hipoglicemia. 
 

(_) É um estado de hiperglicemia grave (superior a 600mg/dl 
a 800mg/dl), acompanhada de desidratação e alteração 
do estado mental, na ausência de cetose. Ocorre no 
diabetes tipo 2. 

(_) Emergência endocrinológica decorrente da deficiência 
absoluta ou relativa de insulina; é potencialmente letal e 
tem como sintomas polidpsia, poliúria, hálito cetônico, 
visão turva, além de vômitos e desidratação. Ocorre na 
diabetes tipo 1. 

(_) É a diminuição dos níveis glicêmicos, com ou sem 
sintomas, para valores abaixos de 70mg/dl. Tem como 
sintomas tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, 
coma e convulsão, além de manifestações de liberação 
do sistema nervoso simpático, como sudorese, 
taquicardia, apreensão e tremores. 

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
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34) A enfermagem desempenha um papel imprescindível na 
hora do parto. Em conformidade com DOCHTERMAN, a 
indução do trabalho de parto se define como: 
 
a) A organização burocrática e segmentada, desde a 

internação da gestante até sua primeira contração, sendo 
essa, espontânea e fisiológica. 

b) A assistência apenas farmacológica, já que a participação 
mecânica é de inteira responsabilidade médica. 

c) O início ou a intensificação do trabalho de parto por meio 
de métodos mecânicos ou farmacológicos. 

d) O acolhimento humanizado e segmentado do parto, 
desde a primeira hora. Abrange contrações consecutivas 
e 8 dedos de dilatação, que precipitam a indução. 

 

35) Conforme BARROS et al., há algumas considerações 
importantes a serem feitas em relação à coleta de urina para 
exames laboratoriais, a fim de evitar dificuldades e erros na 
interpretação dos resultados. A maioria das discrepâncias 
observadas entre resultados dos testes quantitativos em 
amostras de urina de 24 horas é decorrente de problemas 
relacionados à coleta e/ou preservação da amostra. Em 
relação ao volume de urina habitual nas diferentes faixas 
etárias, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Recém-nascido: 250 a 2400ml/24 horas.  
b) Crianças de 1 a 3 anos: 30 a 60ml/24 horas. 
c) Idosos: 400 a 500ml/24 horas. 
d) Adultos: 600 a 1600ml/ 24 horas. 
 

36) Segundo SMELTZER e BARE, a obstrução aguda de vias 
respiratórias é uma emergência clínica potencialmente fatal. 
Em relação à desobstrução das vias respiratórias, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Se as vias respiratórias estiverem completamente 

obstruídas, ocorrerá lesão cerebral permanente ou morte 
em três a cinco minutos, secundária à hipóxia. 

II. Uma cânula orofaríngea é o melhor dispositivo a ser 
utilizado para estabelecer e manter a perviedade da via 
respiratória em clientes com insuficiência respiratória ou 
hipóxia. 

III. Se for difícil estabelecer uma via respiratória, uma 
máscara laríngea pode ser inserida temporariamente, 
possibilitando a fácil inserção para o rápido controle da 
via respiratória, até que uma via mais definitiva possa ser 
inserida. 

IV. A entubação endotraqueal pode ser utilizada para evitar 
obstrução em vias respiratórias superiores, evitar 
aspiração e possibilitar a conexão do cliente com uma 
bolsa de reanimação ou respirador. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

37) Segundo SMELTZER e BARE, assinalar a alternativa que 
apresenta o termo de referência à asma grave e persistente, 
de início rápido, que não responde à terapia convencional; 
as crises podem ocorrer com pouco ou nenhum aviso e 
podem evoluir rapidamente para asfixia: 
 
a) Bronquiolite. 
b) Estado de mal asmático. 
c) Hipóxia de grandes alturas. 
d) Cianose. 
 

38) Em conformidade com KNODEL, é a capacidade para 
visionar e orientar os indivíduos e os grupos em direção a 
uma determinada visão, mantendo um trabalho de equipe 
que promova o grupo, o comprometimento e a eficácia. Tal 
definição se refere à(ao): 
 
a) Liderança. 
b) Administração. 
c) Empatia. 
d) Sinergismo. 
 

39) De acordo com TORTORA, alguns fatores contribuem 
para a regulação da respiração. Em relação a esses fatores, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Um aumento na temperatura corporal, como ocorre durante 
a febre ou um exercício muscular vigoroso, diminui a 
frequência respiratória; uma diminuição na temperatura 
corporal aumenta a frequência respiratória (1ª parte). Uma 
dor intensa, súbita, produz apneia curta, mas uma dor 
somática prolongada aumenta a frequência respiratória 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(a) _____________ é o desequilíbrio transitório entre o 
suprimento e a demanda de oxigênio do miocárdio 
proveniente das artérias coronárias, quando  insuficiente 
para satisfazer às demandas miocárdicas de oxigênio. 
 
a) angina pectoris 
b) acidente vascular encefálico 
c) infarto agudo do miocárdio 
d) taquicardia sinusal 
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