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ENFERMEIRO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia os textos 1, 2 e 3 e responda às questões de 1 a 5. 
 

1 - Café faz mal à saúde 
Ainda há quem acredite que um inocente cafezinho 

possa trazer prejuízos para a saúde. Mas, hoje em dia, 

a bebida só é mesmo contraindicada para quem 

apresenta insônia, osteoporose avançada, irritações 

no estômago ou hipersensibilidade à cafeína. Para os 

demais, ela pode ser até mesmo um bálsamo. São 

muitos os trabalhos que apontam os benefícios da 

bebida para a saúde: segundo eles, o café seria bom 

para o coração, ajudaria a prevenir o mal de 

Alzheimer e reduziria o nível de açúcar no sangue, 

combatendo a diabetes. Um estudo divulgado no 

começo deste ano pela Faculdade de Medicina Jikei, 

em Tóquio, sugere que o consumo regular de café 

previne contra as doenças do coração. Os 

pesquisadores japoneses já andam aclamando o café 

como o "próximo vinho vermelho", em referência 

aos polifenóis da bebida de Baco, reconhecidamente 

benéficos para as artérias. Segundo os cientistas, os 

principais ácidos fenólicos do café, o cafeico e o 

ferúlico, auxiliam o retorno do colesterol para o 

fígado. Isso aumenta o nível de HDL, o chamado 

bom colesterol. O experimento foi feito com 

voluntários saudáveis, que tiveram amostras de 

sangue analisadas antes do consumo de café ou de 

água e 30 minutos depois, em um estudo cruzado.  

O café também está associado a um menor risco de 

desenvolver a doença de Alzheimer. A investigação 

mais recente, que vem da Universidade do Sul da 

Flórida, nos EUA, foi feita com ratos idosos. Os 

cientistas davam aos ratinhos o equivalente a 5 

xícaras de café por dia, durante dois meses. Após 

esse período, os bichos apresentaram redução de 

quase 50% nos níveis da proteína beta-amiloide - em 

grande quantidade, essas proteínas se depositam ao 

redor e no interior dos neurônios, provocando perda 

significativa da memória. "Até agora, as pesquisas se 

limitaram a medir a quantidade dos marcadores da 

doença, caso da proteína beta-amiloide", disse Gary 

Arendash, líder do trabalho. "Adiamos os testes com 

seres humanos porque ainda não temos verba 

suficiente, mas a ideia é estudar os efeitos da cafeína, 

e não só a do café, em pacientes com Alzheimer." 

(Fonte: Revista Superinteressante) 
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TEXTO 3 

 

 

“Santos Dumont tomava. Monteiro Lobato tomava. Carmen 

Miranda tomava. JK também. É, o café estimula mesmo o 

cérebro.” 

 
 

 

 

 

1- Sobre os três textos, é lícito AFIRMAR: 

 

a) Todos são textos informativos, instrucionais e promovem comercialmente o uso de café no 

cotidiano. 

b) O texto 1 pertence a um gênero predominantemente expositivo, veiculado em suportes 

digitais ou físicos. 

c) O texto 2 está classificado como um gênero injuntivo. 

d) Quanto ao propósito comunicacional, os três textos são coincidentes. 

 

 2- No texto 3 “Santos Dumont tomava. Monteiro Lobato tomava. Carmen Miranda tomava. JK 

também. É, o café estimula mesmo o cérebro.”, trabalha-se com o argumento de autoridade para 

realçar a eficiência do café como estimulante da inteligência. Identifique a opção em que a tessitura 

textual NÃO permite a leitura da mesma estratégia. 
 

a)           b) 

                     

 

 

 

 

 

 

    c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Segundo Umberto Eco, “A citação pressupõe que se partilhe a ideia do autor citado, a menos 

que o trecho seja precedido e seguido de expressões críticas.”. 

 

3- No texto 1, o adjetivo contraindicada: 

 

a) Está correto segundo a Nova Ortografia, pois, com o prefixo CONTRA-, se o segundo 

elemento começar por uma vogal diferente, devemos escrever sem hífen e junto. 

Faça como um velho marinheiro/Que durante o 

nevoeiro/Leva o barco devagar. 
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b) Está errado, pois os elementos iniciados pelo prefixo CONTRA- devem ser antecedidos de hífen, 

como contra-reforma e contra-producente. 

c) Está correto segundo as normas da ABNT, pois, seja qual for a letra que venha em seguida, o 

prefixo CONTRA- não deverá ser sucedido de hífen. 

d) Está errado, pois, segundo a ABNT, o prefixo CONTRA- deve ser utilizado com hífen quando o 

elemento seguinte começar com A e sem hífen quando começar com as demais letras. 

 

4- Apresenta contexto gramatical semelhante ao de “a bebida só é mesmo contraindicada para quem 

apresenta insônia, osteoporose avançada, irritações no estômago ou hipersensibilidade à cafeína” 

quanto à situação que solicita emprego de crase: 

 

a) hipersensibilidade lamentável.  b) hipersensibilidade à realizar determinada tarefa. 

c) hipersensibilidade ao amendoim. d) hipersensibilidade a um alimento específico. 

 

5- No texto 2, o emprego da oxítona terminada em “U”, acentuada em “café jacú”, está: 

 

a) Correto, pois a vogal U é uma semivogal átona, necessitando, nas oxítonas, de acento agudo. 

b) Correto, pois jacú se acentua do mesmo modo que sofá, jiló e café. 

c) A utilização do acento é facultativa. 

d) Incorreto, pois as palavras oxítonas terminadas em U, não antecedidas por ditongo e que 

não formam hiato, não recebem acento no U. 

 

6- Na tirinha a seguir, para evitar a utilização de um verbo defectivo, o personagem acaba 

provocando um efeito humorístico. Assinale a opção em que ocorre efeito semelhante. 

 

a) Eu pairo um novo poema a cada dia. 

b) Para anunciar o último debate político na Globo, em outubro, o jornal publicou: "Bonner media 

o programa".  

c) Presentei com carinho. Cestas de café da manhã Mensagem & amor, o bom dia se vê quando 

nasce o dia. 

d) “-Do que você mais gosta?  - Quem, eu? --Sim, você, fale. - Falo. 
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Leia os textos e responda às questões de 07 a 10. 

 

Texto 1 

 

Pelo menos dois colunistas chamaram a atenção para o fato. "Já virou moda", escreveu André 

Barcinski, "o artista ou celebridade falar uma besteira em entrevistas, no Twitter ou no Facebook, e 

depois voltar para se desculpar". O seu colega da "Folha de S. Paulo" Marcelo Coelho explica: "Ser 

politicamente incorreto, no Brasil de hoje, é motivo de orgulho. Todo pateta com pretensões à 

originalidade e à ironia toma a iniciativa de se dizer 'incorreto' — e com isso se vê autorizado a abrir 

seu destampatório contra as mulheres, os gays, os negros, os índios e quem mais ele conseguir." 

Isso veio a propósito das declarações do diretor Lars Von Trier, que em Cannes se confessou 

simpatizante de Hitler e admitiu ser nazista. Diante dos protestos, correu para se justificar. "Me 

arrependo. Foi uma brincadeira estúpida."  

Aqui houve casos semelhantes. O cantor Ed Motta exaltou no seu perfil do Facebook o Sul do Brasil: 

"Como é bom, tem dignidade isso aqui. Frutas vermelhas, clima frio, gente bonita. Sim, porque ôôô 

povo feio o brasileiro", exclamou, talvez se olhando no espelho. Depois, apressou-se em dizer que 

fora mal compreendido. Mais grave foi o que se fez em nome do humor. O comediante Rafinha 

Bastos declarou em um show que toda mulher que reclama de estupro é feia: "Deveria dar graças a 

Deus (...). Homem que fez isso não merece cadeia, merece um abraço."  

Outro artista do programa "CQC", Danilo Gentili, preferiu apontar para as vítimas do Holocausto. 

Comentando o abaixo-assinado contra uma estação de metrô, tuitou: "Entendo os velhos de 

Higienópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram perto de um vagão foram parar em 

Auschwitz" (no bairro moram muitos judeus). A exemplo de Rafinha, Gentili arrependeu-se e foi à 

Confederação Israelita se desculpar.  

Será que não se pode fazer piada com temas polêmicos? Claro que sim. Barcinski cita vários 

exemplos, entre os quais um texto clássico do comediante Redd Foxx sobre anões, sem falar em 

Woody Allen com seu olhar crítico sobre judeus. No Brasil, um dos livros mais engraçados no 

gênero é "As melhores piadas do humor judaico", de Abram Zylbersztajn. Algumas são atrevidas, 

nenhuma preconceituosa e todas hilárias.  

O problema é que quando ofende, em vez de fazer rir, o politicamente incorreto é tão sem graça 

quanto o seu contrário. As desculpas atenuam a agressão, mas não escondem a discriminação que 

se disfarça atrás do falso humor. Nesses atos falhos, o autor deixa escapar inconscientemente a 

manifestação do que está reprimido: o preconceito.  

Passei o sábado tentando explicar sem sucesso como confundi dois pares de fartos seios parecidos, 

mas separados no tempo. Em outras palavras: a mãe de Mariska, a Olivia de "Law & Order", é Jayne 

Mansfield e não Mae West, como publiquei. (Riso e preconceito. Jornal O Globo, Zuenir Ventura, 

25/05/2011) 
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Texto 2                                         

                 

 

Texto 4 

 

Texto 3 
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7- Aponte a opção em que as associações de trechos do TEXTO 1 com os outros textos 

NÃO são apropriadas. 

a)  " As desculpas atenuam a agressão, mas não escondem a discriminação que se 

disfarça atrás do falso humor.” – TEXTO 3. 

b) "Entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram 

perto de um vagão foram parar em Auschwitz" – TEXTO 4. 

c) “Nesses atos falhos, o autor deixa escapar inconscientemente a manifestação do que 

está reprimido: o preconceito.” – TEXTO 2. 

d) “...com isso se vê autorizado a abrir seu destampatório contra as mulheres, os gays, os 

negros, os índios e quem mais ele conseguir." – APENAS TEXTO 3. 

 

8- No texto 2, o enunciado “O nosso azeite é rico. O vidro escuro é o segurança.”, o 

substantivo “segurança” remete, do ponto de vista da argumentação, de maneira 

proporcional e de maneira inversa, respectivamente, a: 

 

a) Escuro – Rico b) Azeite – Rico c) Vidro – Azeite d) Escuro – Nosso 

 

9- Escolha a alternativa que melhor se adéqua à descrição do tipo do TEXTO 2. 

 

a) Possuem um núcleo principal, mas não apenas um núcleo. Outras tramas vão se 

desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. 

b) Marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o 

leitor 

c) Empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas, a composição da 

linguagem verbal e não verbal. 

d) Indicam uma ordem, de modo que o locutor (emissor) objetiva orientar e persuadir o 

interlocutor (receptor). 

 

10. No texto 4, o trecho eivado de preconceito “Só outra arca de Noé pra dar jeito”, o 

vocábulo “jeito” é uma anáfora que se ancora em: 

 

a) “Qualquer suposto preconceito”  

b) “Bando de fdp que destruíram...” 

c) “Doenças que os médicos cubanos não consigam tratar” 

d)  Em toda a tessitura textual. 
 

11- NULA 

 

12- Para negar a sentença: “Todo gato é vira-lata” é CORETO afirmar que: 

 

a) Nenhum gato é vira-lata.   b) Algum gato não é vira-lata. 

c) Todo gato não é vira-lata.   d) Algum gato é vira-lata. 

 

13- Uma roseira produziu 4 rosas no 1º ano, 8 rosas no 2º ano.  Seu proprietário, que gosta 

muito de matemática, percebeu no quinto ano que a produção da roseira se comportou 

como uma P.G de razão 2. Quantas rosas foram produzidas ao longo dos cinco anos por 

essa roseira? 

 

a) 100 rosas  b) 112 rosas  c) 122 rosas  d) 124 rosas 
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14- O proprietário de uma fábrica de telhas pretende construir outra chaminé cilíndrica 

em sua fábrica. Sabendo que essa chaminé terá 18 metros de altura, 2 metros de diâmetro 

e que cada metro quadrado dessa construção custará R$ 150,00, Qual o valor do 

investimento para a construção da chaminé?   

Use 𝜋 = 3 

 

a) R$ 8100,00 

 

 

 

 

b) R$ 16200,00 

 

 

 

 

c) R$ 20000,00 

 

 

 

 

d) R$ 22000,00 

 

 

 

15- O estacionamento de uma boate tem 20 veículos dentre carros e motos. Um 

manobrista contou que no total haviam 70 pneus. Cada Carro tem apenas 4 pneus e cada 

moto apenas 2 pneus. Determine a quantidade de carros e motos neste estacionamento. 

 

a) 10 carros e 10 motos 

 

 

 

b) 5 carros e 15 motos 

 

 

 

c) 15 carros e 5 motos 

 

 

 

d) 14 carros e 6 motos 

 

 

16- Para arquivar as provas do concurso de Guarapuava, a CONSULPAM criou uma 

pasta no Windows 7 e tentou nomeá-la. Alguns caracteres não são aceitos para esta ação. 

Qual dos nomes abaixo será aceito pelo Windows?  

 

a) 'Concurso'  b) “Concurso”  c) |Concurso|  d) <Concurso> 
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17- Assinale a alternativa que contém o atalho pelo teclado em sua configuração padrão 

que permite fechar arquivos ou programas abertos no Windows 7. 

 

a) Alt + F1  b) Ctrl + Caps lock  c) Ctrl + A  d) Alt + F4 

 

18- Marque a sequência VERDADEIRA: 

 

I – Moralidade   II-  Eficiência   III- Legalidade 

 

(    ) Impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar 

presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, 

oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é 

desonesto. 

(    ) Implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, 

desde o que ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e 

dócil realização das finalidades normativas.  

(    ) O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade, e o que é mais 

importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público o que impõe a 

execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional. 

 

a) I, III, II  b) III, II, I  c) II, I, III  d) I, II, III 

 

19- A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou, nesta sexta-feira (26), que 

a partir do dia 1º de janeiro de 2015 passa a valer a bandeira vermelha em todas as regiões 

do País. Isso significa que a tarifa de energia vai sofrer um acréscimo de R$ 3 a cada 100 

kWh (quilowatts-hora) consumidos. 

A bandeira vermelha valerá para todas as unidades da federação, com exceção do 

________, __________ e ___________, que ainda não estão integrados no SIN (Sistema 

Interligado Nacional). 

 

Completa as lacunas: 

a) Ceará, Piauí e Bahia   b) Amazonas, do Amapá e de Roraima 

c) Paraná, São Paulo e Santa Catarina c) São Paulo, Rio e Paraná 

 

20- A ex-gerente executiva da área de Abastecimento da Petrobras Venina Velosa da 

Fonseca foi responsabilizada pela Comissão Interna de Apuração da companhia por 

quatro irregularidades que elevaram gastos e indicam a existência de cartel nas obras da 

Refinaria Abreu e Lima. Em um contrato com uma empresa alvo da operação Lava Jato, 

ela teria desconsiderado um desconto de R$ 25 milhões em favor da estatal. A refinaria 

Abreu e Lima fica no Estado do(a): 

 

a) Bahia  c) Pernambuco  d) Rio de Janeiro            c) Ceará 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21- A década de 1990 marcou o início da evolução de vários modelos de gestão na saúde 

do Brasil. O Sistema Único de Saúde consolidou-se como: 

 

a) sistema organizado com base na hierarquia de ações e serviços de saúde. 

b) sistema onde a administração das unidades é definida em parcerias múltiplas. 

c)  sistema organizado com base na quebra de hierarquia de ações e serviços de saúde. 

d) sistema onde a administração das unidades é definida em única esfera de poder. 

 

22-  A (o) ______________________ atua no controle da execução da política de saúde 

Municipal.  

 

a) Conferência Municipal de Saúde. 

b) Comissão Municipal de Saúde. 

c) Comitê Gestor de Saúde. 
d) Conselho Municipal de Saúde. 

 

23- Na composição da Conferência de Saúde, a representação dos usuários representa: 

 

a) 25%   b) 30%   c) 35%   d) 50% 

 

 

24- Com relação aos princípios e conceitos do SUS, Assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde - PACS em 1991. 

b) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de 

municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais 

e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.  

c) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS.  

d) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 

8.142/90. 

 

25-  A partir da ___________________, amplia-se a participação da comunidade na 

fiscalização e no controle das ações de saúde. 

 

a) da Lei 8.080/90.  

b) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde.  

c) da Lei 8.142/90.  

d) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  

 

26- Atenção Básica tem como fundamentos: 

a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com 



 

10 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - CE                                                                  

território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e 

em consonância com o princípio da equidade. 

b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

c) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

27- A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 

Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve: 

 

I- Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com 

base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade. 

II- Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área 

de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias. 

III- Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios 

em que as Equipes Saúde da Família atuam. 

 

a) I e III estão corretas  b) II e III estão erradas 

c) I, II e III estão corretas  d) I e II estão erradas 

 

28- São características do processo de trabalho da Saúde da Família: 

 

a) Definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área 

adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização bienal. 

b) Promoção e estímulo à participação individual e não coletiva no controle social, no 

planejamento, na execução e na avaliação das ações. 

c) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da 

estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que 

influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria 

comunidade. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

29- Os parâmetros de cobertura assistencial do SUS, destinam-se a orientar os gestores 

no aperfeiçoamento da gestão do SUS, oferecendo subsídios para: 

 

a) Auxiliar na elaboração do Planejamento e da Programação Pactuada e Integrada da 

Assistência à saúde. (PPI). 

b) Auxiliar no Acompanhamento, Controle, Avaliação e Auditoria dos serviços de saúde 

prestados no âmbito do SUS. 

c) Analisar a necessidade da oferta de serviços assistenciais à população. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30- Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 

 

a) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 
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b) A ordenação da formação de recursos humanos nas diversas áreas. 

c) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

d) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

 

31- A enfermagem somente pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e 

inscritas no conselho regional de enfermagem de cada jurisdição competente.  De acordo 

com a Lei do Exercício profissional, aponte a assertiva CORRETA: 

 

a) CANCELADA. 

b) É atribuição do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde, a direção do órgão 

de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada 

e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 

c) CANCELADA  

d) É atribuição do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde prevenção e 

controle sistemática de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral e 

prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 

durante a assistência de Enfermagem.  

 

32- A enfermagem se realiza na prestação de serviços à pessoa, família e comunidade e 

vem acompanhando todo o progresso científico apresentado à sociedade. Junto com esse 

progresso, surgem as questões éticas, que, no caso da enfermagem, são regidas pelo 

código de ética dos profissionais de enfermagem. Aponte a opção que mostra a sequência 

correta após a análise de cada item abaixo: 

 

I. O enfermeiro deve comunicar aos seus superiores fatos que infrinjam dispositivos 

legais e que possam prejudicar o exercício profissional. A comunicação ao 

conselho é feita pela diretoria da instituição.  

II. É responsabilidade do enfermeiro garantir a continuidade da assistência de 

enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 

das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da 

categoria.  

III. O enfermeiro não pode se recusar a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao 

profissional, à pessoa, família e coletividade, quando for o caso de uma urgência.  

IV. É proibido ao enfermeiro prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto 

nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.  

 

a) I – V; II – F; III – V; IV – F  b) I – F; II – C; III – F; IV – C  

c) I – F; II – F; III – F; IV – C  d) I – V; II – F; III – F; IV – C 

 

33- No que diz respeito às relações do profissional enfermeiro com as organizações 

empregadoras, aponte a alternativa CORRETA: 

 

a) É direito do enfermeiro participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, 

do aprimoramento técnico científico, do exercício da cidadania e das reivindicações por 

melhores condições de assistência, trabalho e remuneração mesmo que em situações 

emergenciais, pois ele está lutando por melhores condições naquele momento.  
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b) O enfermeiro não pode se recusar a desenvolver atividades profissionais na falta de 

material ou equipamentos de proteção individual e coletiva, pois deve atuar mesmo com 

condições mínimas.  

c) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer 

perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. 

O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo 

quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor 

tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos 

ou riscos ao mesmo.  

d) As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 

conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são: 

advertência verbal, multa, censura e cassação do direito ao exercício profissional.  

 

34- Os indicadores em saúde compõem um instrumento essencial para o gerenciamento 

e planejamento das ações em saúde, especialmente no contexto da vigilância 

epidemiológica. São informações produzidas com periodicidade definida e devem 

apresentar os seguintes requisitos para a sua obtenção, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Disponibilidade de dados 

b) Complexidade técnica, expansão e prolongamento dos dados. 

c) Uniformidade 

d) Poder discriminatório.  

 

35- A resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde é o documento vigente para a 

normatização de pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, funcionando com base 

na integração das Comissões de Ética em Pesquisa (CEP). Qual das opções abaixo está 

errada em relação aos termos da resolução? 

 

a) A pesquisa é a classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o 

conhecimento generalizável.  

b) A pesquisa envolvendo seres humanos é aquela que envolva o ser humano de 

forma individual, diretamente, incluindo o manejo de informações ou materiais.  

c) Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação não 

esteja consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e portanto 

deverá obedecer às diretrizes da resolução.  

d) O conhecimento generalizável consiste em teorias, relações ou princípios ou no 

acúmulo de informações obre as quais estão baseados, que possam ser corroborados por 

métodos científicos aceitos de observação e inferência.  

 

36- Em relação à epidemiologia das doenças crônico degenerativas e suas características, 

aponte a opção CORRETA: 

 

a) As doenças crônico degenerativas são moléstias de notificação compulsória no país, 

porém isso não é realizado na prática, o que representa um fator de dificuldade para a 

vigilância e para a implementação de medidas adequadas de controle.  

b) As doenças crônico degenerativas são enfermidades com múltiplos fatores de 

risco, complexas interações, história natural longa, geralmente com grandes 

períodos de latência clínica.  

c) Tem como única fonte de coleta de informações principal a declaração de óbito.   



 

13 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - CE                                                                  

d) Todas as alternativas estão corretas.  

 

37- Como toda atividade desenvolvida pelo ser humano, as relacionadas aos cuidados em 

saúde desenvolvidos no hospital, em unidades de atenção básica ou mesmo no domicílio, 

geram resíduos. Esses, por sua natureza, podem representar riscos ao ambiente, à 

população, aos profissionais da área da saúde e àqueles responsáveis pela limpeza e coleta 

desses resíduos. Qual a alternativa CORRETA? 

 

a) O enfermeiro, por sua formação holística, é um profissional extremamente capacitado 

para atuar na tomada de decisões que dizem respeito ao gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde. Portanto, essa responsabilidade não pode ser dividida com outros 

profissionais, pois qualquer decisão errada colocará todos, profissionais e clientes em 

risco.  

b) O enfermeiro poderá aperfeiçoar o gerenciamento dos resíduos em estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde, diminuindo os riscos de contaminação dos clientes e 

funcionários, porém, aumentando o seu próprio risco de exposição à agentes tóxicos.  

c) O descarte de resíduos é responsabilidade de cada profissional que o gerou e a 

análise desses resíduos revela as atitudes e adesão ou não às recomendações para o 

gerenciamento desses resíduos. E também deixar claro a consciência e 

responsabilidade ambiental, socioeconômica e de biossegurança desses profissionais. 

d)Todas as alternativas anteriores estão corretas.  

 

38- A necessidade da administração existe desde as mais antigas sociedades, mas foi com 

a expansão do processo de produção industrial que as mudanças na organização do 

trabalho, com a separação entre a concepção, execução e controle, fizeram com que a 

prática e a teoria da administração/gerência do trabalho ganhassem impulso. O 

gerenciamento realizado pelo enfermeiro resulta da composição histórica da força de 

trabalho em enfermagem que sempre promoveu sua divisão técnica e social. Aponte a 

opção incoerente relacionada ao tema: 

 

a) A atenção à saúde não se constitui diretamente como objeto de trabalho desenvolvido 

pela gerência, mas pode ser entendida como finalidade indireta do trabalho gerencial em 

saúde.  

b) Seja por ocupar espaços de poder mais elevados ou pela cisão provocada entre 

gerenciamento e execução desde os primórdios da Enfermagem Moderna, o processo de 

trabalho gerencial foi mantido como privativo do enfermeiro, reforçando o status quo 

dessa categoria profissional aliado à garantia de sua responsabilidade legal sobre a equipe. 

c) A administração mostra que a tomada de decisões não deve ser desenvolvida por 

gestores tomando-se por base um método. A análise de problemas se constitui numa 

série de processos dinâmicos, que são aprendidos na experiência diária, ouvindo os 

participantes e a partir daí escolhendo sugestões que se mostrem as mais eficientes 

para a resolução dos problemas. 

d) O trabalho de enfermagem como instrumento do processo de trabalho em saúde, 

subdivide-se ainda em vários processos de trabalho como cuidar/assistir, 

administrar/gerenciar, pesquisar e ensinar. Dentre esses, o cuidar e o gerenciar são os 

processos mais evidenciados no trabalho do enfermeiro.  
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39- Em relação ao controle das infecções hospitalares aponte a ERRADA. 

 

a) A enfermagem contribui indiretamente no controle de infecção hospitalar ao elaborar 

normas e rotinas, treinar equipes no que diz respeito ao assunto e assumindo a vigilância 

epidemiológica, por exemplo.   

b) Embora o controle da infecção hospitalar pertença a uma área do conhecimento 

com abordagem multidisciplinar, a experiência acumulada ao longo do tempo não 

ajuda a derrubar mitos e esses conceitos errôneos se solidificam com o passar do 

tempo.  

c) Os microrganismos que predominam nas IH raramente causam infecções em outras 

situações, apresentam baixa virulência, mas em decorrência do seu inócuo e da queda de 

resistência do hospedeiro, o processo infeccioso desenvolve-se.  

d) CANCELADA  

 

40- O transplante de células tronco tem siso considerado uma alternativa de tratamento 

para as doenças autoimunes e oncohematológicas, com grande probabilidade de cura ou 

aumento da sobrevida do paciente. O transplante inclui a assistência de enfermagem, que 

pé imprescindível para a evolução dessa fase delicada. Qual dos itens abaixo está 

INCORRETO em relação à assistência de enfermagem a esse paciente? 

 

a) Os cuidados de enfermagem a esse paciente incluem desde rotinas básicas como 

controle de sinais vitais até uma assistência intensiva durante a fase mais crítica da aplasia 

medular.  

b) Durante a fase de condicionamento é necessário o controle de sinais vitais, peso diário, 

balanço hidroeletrolítico, administração da quimioterapia prescrita. 

c) Deve observar os cuidados com o cateter, como inspeção da inserção, cuidados com 

trombose, obstrução. 

d) No dia da infusão, que deve ser realizada pelo técnico de enfermagem, o paciente 

deve ser orientado quanto aos procedimentos que serão realizados. Deve-se 

posicionar o carrinho de emergência próximo ao quarto, realizar oximetria de pulso 

no final do procedimento, volume total das células infundidas e anotação de possíveis 

ocorrências.  
 

41- São competências do enfermeiro no transplante de células tronco hematopoiéticas, de 

acordo com a resolução do COFEN nº 200 de 15/04/1997, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Registrar e supervisionar os registros de Enfermagem; participar de reuniões clínicas e 

científicas com a equipe multidisciplinar; estabelecer relações técnico-científicas com 

serviços afins.  

b) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentos e legislações vigentes; planejar, 

executar, coordenar, supervisionar e avaliar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem apenas durante a administração das células tronco.  

c) Planejar e implementar ações que visem a redução dos riscos e potencialização dos 

resultados do TCTH. 

d) Participar da equipe multiprofissional, procurando garantir uma assistência adequada 

ao paciente, doador e familiares.  
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42- O bem estar do paciente é o principal objetivo da atuação de todos os profissionais 

do centro cirúrgico. A cirurgia envolve, além de trauma físico, alterações psicológicas 

que são importantes no que diz respeito ao restabelecimento do paciente. Marque a opção 

incoerente no que diz respeito ao cuidado de enfermagem no centro cirúrgico.  

 

a) A equipe de enfermagem é responsável pelo preparo do paciente, estabelecendo e 

desenvolvendo diversas ações, independentemente do tipo de cirurgia. Todos os 

cuidados devem ser realizados baseando-se em conhecimento científico, de modo a 

atender as necessidades do paciente.  

b) A melhoria da qualidade da assistência de enfermagem pode ser alcançada por meio 

da utilização do processo de enfermagem ao paciente cirúrgico. Este se inicia no período 

pré operatório e se estende até as 24 ou 48 horas após o ato cirúrgico.  

c) Alguns cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico incluem auxílio no transporte 

ao centro cirúrgico, avaliação de jejum, verificação de sinais vitais e tricotomia.  

d) O preparo gastrointestinal é um procedimento indicado apenas para cirurgias que 

envolvem o sistema gastrointestinal de alguma maneira e tem como finalidade evitar o 

traumatismo acidental de alças intestinais nas cirurgias abdominais e pélvicas, além de 

facilitar a visão do campo operatório e evitar a liberação do conteúdo intestinal ou 

contaminação acidental do peritônio pelas fezes.  

 

43- Sistematizar significa organizar; correlacionar elementos em uma ordem com 

concatenação lógica. Na enfermagem a sistematização das ações e dos métodos contribui 

para a organização do processo, visando alcançar resultados. Assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

a) O plano de cuidados representa os registros anotados pela equipe de enfermagem no 

prontuário de forma sistematizada, referente às alterações subjetivas e objetivas 

observadas e/ou referidas pelo cliente.  

b) O plano de cuidados direciona e coordena o trabalho da equipe de enfermagem 

na assistência ao cliente e à família de modo individualizado e contínuo, objetivando 

a prevenção, a promoção, proteção recuperação e manutenção da saúde. Existem 

várias maneiras de elaborar o plano; ele faz parte do planejamento.  

c) A evolução de enfermagem representa o conjunto de intervenções de enfermagem 

definidas pelo enfermeiro para alcançar os resultados esperados diante dos problemas 

levantados.  

d) As anotações de enfermagem dizem respeito às orientações realizadas pela equipe ao 

paciente.  

 

44- Acidente de trabalho, tem por definição as opções abaixo, com EXCEÇÃO de: 

 

a) É somente aquele que ocorre no ambiente de trabalho.  

b) É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, com o 

trabalhador, provocando lesão permanente ou temporária da capacidade de trabalho.  

c) É aquele que ocorre por agressão entre empregados, mesmo que a motivação tenha 

sido por questões relacionadas ao trabalho e durante a realização do mesmo.  

d) Equipara-se ao acidente de trabalho a doença profissional ou ocupacional.   
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45-  Os passos do esquema operacional do planejamento em saúde são baseados nas 

etapas do método científico, incluindo, simplificadamente, por ordem de realização: 

 

a) Diagnóstico – decisão – formulação do plano – avaliação – revisão – execução.  

b) Diagnóstico – formulação do plano – decisão – execução e avaliação - revisão.  

c) Execução – diagnóstico – formulação do plano – decisão.  

d) Formulação do plano – diagnóstico – avaliação – revisão.  

 

46- O trauma raquimedular é o conjunto de alterações consequentes à ação de agentes 

físicos sobre a coluna vertebral e aos elementos do sistema nervoso contidos em seu 

interior. As maiorias das lesões medulares graves continuam sendo irreversíveis do ponto 

de vista funcional. Sua abordagem limita-se a prevenção e tratamento das complicações. 

Aponte a opção correta em relação à assistência de enfermagem a este paciente.  

 

a) Durante o período pré operatório ortopédico, o enfermeiro deve realizar o exame 

físico ortopédico, como verificação da estabilidade, mobilidade, força muscular, 

sensibilidade, circulação periférica, lesões cutâneas, controle esfincteriano.  

b) Orientar repouso absoluto.  

c) Programas mudança de decúbito por partes.  

d) Orientar o acompanhante a realizar os cuidados com os paciente, visto que este deve 

ficar imóvel para prevenir lesões.  

 

47- O desenvolvimento do feto se inicia com a fecundação. O óvulo fecundado sofre 

inúmeras transformações até alcançar maturidade suficiente para o nascimento. Marque 

a opção correta no que diz respeito ao desenvolvimento embrionário – fetal.  

 

a) À medida que o ovo passa pela trompa, em direção ao útero, sofre divisões mitóticas 

rápidas (segmentação), responsáveis pela formação de blastômeros. No décimo dia após 

a fertilização, o ovo com 16 ou mais blastômeros é denominado mórula e penetra na 

cavidade uterina.  

b) Entre a quarta e a sétima semana, os dois folhetos germinativos primários se 

diferenciam nos vários tecidos e órgãos. No fim da quinta semana quase todos os 

principais sistemas do organismo estão formados.  

c) Em torno da oitava semana de gestação, tendo o embrião já aparência humana, 

inicia-se o período fetal. Os vários órgãos e tecidos não se desenvolvem com ritmo 

idêntico, nem alcançam, contemporaneamente, determinado grau de maturação.  

d) O tecido adiposo se desenvolve muito lentamente durante as 6-8 últimas semanas e é 

nesse período que ele se torna mais vulnerável aos efeitos teratogênicos.  

 

 

48- Em relação à propedêutica da gravidez, aponte a opção CORRETA: 

 

a) Os antecedentes familiares são de grande importância, porém os dados do esposo não 

precisam ser relatados. Os antecedentes pessoais são importantes, para se poder inferir a 

existência ou não de deficiências ou problemas de saúde que possam influenciar a 

gravidez.  

b) Deve-se fazer a palpação do útero e seu conteúdo. A altura uterina é estimada tendo-

se o cuidado de reconhecer a resistência óssea do púbis e delimitar, comprimindo bem, o 

fundo do útero, com a borda cubical da mãe.  



 

17 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - CE                                                                  

c) A circunferência abdominal é avaliada ao nível da cicatriz umbilical.  

d) Os membros inferiores dificilmente exibem dilatação circunscrita de vasos 

sanguíneos.  

 

49-  A assistência de enfermagem ao paciente com alterações do sistema respiratório 

propiciam uma melhora do quadro e propicia conforto aos pacientes com insuficiência 

respiratória. Assinale a alternativa ERRADA.  

 

a) Durante o exame físico verifica-se a frequência, profundidade e padrão respiratório, 

presença de cianose, simetria pulmonar.  

b) A insuficiência respiratória crônica se caracteriza por hipoxemia ou hipercapnia 

e acidemia.  

c) São complicações do tratamento da insuficiência respiratória a intoxicação por 

oxigênio e barotrauma.  

d) As intervenções de enfermagem consistem em melhorar a troca gasosa, administrar 

medicações prescritas, educação para a manutenção da saúde, entre outras medidas.   

 

50- A hipertensão é um distúrbio assintomático que acomete cada vez mais indivíduos no 

mundo todo, aumentando o risco de complicações como acidente vascular cerebral e 

infarto. Aponte a alternativa correta no que diz respeito às características da hipertensão 

e a assistência de enfermagem ao paciente hipertenso: 

 

a) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) secundária é multifatorial, tendo origem em 

fatores hereditários, influências renais, e outras condições associadas, como obesidade, 

tabagismo e diabetes mellitus.  

b) A HAS quando tem origem neurogênica, pode ser provocada após trauma 

craniano e após acidente vascular cerebral, entre outras causas.  

c) O enfermeiro deve explicar sobre a importância do repouso após a estabilização da 

pressão arterial, manutenção de um índice de massa corporal alto e orientar quanto aos 

efeitos dos medicamentos.   

d) O paciente deve ser orientado para verificar a pressão arterial todos os dias e não fazer 

isso em casa, pela grande possibilidade de erro na aferição.  

 




