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ENFERMEIRO 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

                        Exortação 

Raul de Leoni 

 

Sê na vida a expressão límpida e exata 

Do teu temperamento, homem prudente; 

Como a árvore espontânea que retrata 

Todas as qualidades da semente! 

 

O que te infelicita é sempre a ingrata 

Aspiração de uma alma diferente, 

E meditares tua força inata 

Querendo transformá-la de repente! 

 

Deixa-te ser!...e vive distraído 

Do enigma eterno sobre que repousas 

Sem nunca interpretar o teu sentido!   

 

E terás, de harmonia com tua alma 

Essa felicidade ingênua e calma, 

Que é a tendência recôndita das coisas. 

 

1. A oração com que o autor inicia a poesia tem valor de: 

a) ordem e conselho. 

b) desejo e negação. 

c) dúvida e interrogação. 

d) conselho e desejo. 

2. Para o autor, as pessoas atingem sua felicidade: 

a) quando agem de acordo com sua realidade. 

b) quando desejam ser outros. 

c) quando pretendem se transformar. 

d) quando lutam contra si mesmos. 
 

3. Assinale a alternativa CORRETA conforme a função sintática dos termos grifados: 

a) A lição foi exposta por dois alunos – objeto direto. 

b) Nela tudo comove: sentimentos, atenção, voz e meiguice– vocativo. 

c) Correu pela cidade a notícia – adjunto adverbial. 

d) Mara preparou aperitivos pensativa – predicativo do objeto. 

 

4. Em “...as empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas nas mãos, para a 

pequena fila do leite.” Os termos destacados são, respectivamente: 

a) Adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de matéria. 

b) Predicativo do sujeito e adjunto adnominal. 

c) Adjunto adnominal e complemento nominal. 

d) Adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal. 
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5. Assinale a alternativa em que a função NÃO corresponde ao termo em destaque: 

a) Comer demais é prejudicial  à saúde – complemento nominal 

b) Jamais me esquecerei de ti – Objeto indireto 

c) Ele foi cercado de amigos sinceros – agente da passiva 

d) Tinha grande amor à humanidade – objeto indireto 

 

6. Indique o item em que os numerais estão CORRETAMENTE empregados: 

a) Ao papa João Cinco sucedeu João Paulo Primeiro. 

b) Após o parágrafo nono, virá o parágrafo décimo. 

c) Depois do capítulo sexto, li o capítulo décimo primeiro. 

d) Antes do artigo dez vem o artigo nono. 

 

7. Assinale a alternativa que completa a frase: 

“_______não venho mais? Não venho______ já não aguento responder aos_______ de 

sua esposa.” 

a) por que – por que – por quê 

b) por que – por quê – porquês 

c) por que – porque – porquês 

d) porque – por que – porquê 

8. Aponte a frase em que há erro de concordância. 

a) Os sertões possuem um sopro épico. 

b) Promove-se festas beneficentes no meu colégio. 

c) Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia. 

d) Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida. 

 

9. “Aquele terrível monarca reuniu quanta gente a Terra possuía para atacar o inimigo.” 

Assinale a figura de pensamento contida na frase. 

a) hipérbole        b) eufemismo 

c) antítese            d) apóstrofe 

 

10. Em que alternativa o SE é partícula apassivadora? 

a) Entre-se pelo lado direito, não pelo esquerdo. 

b) De que se gosta mais em sua casa? 

c) Por que caminho se vai à cidade? 

d) Consolidou-se o regime, após a revolução. 

 

11. No Microsoft Office Excel 2010, para inserir a opção Filtro de Dados através da 

barra de menus é necessário ir ao: 

a) Menu Dados – Opção Filtro 

b) Menu Tabela – Opção Filtro 

c) Menu Editar – Opção Filtro 

d) Menu Arquivo – Opção Filtro 

 

12. Por padrão, onde são armazenados os cookies, pequenos arquivos de textos que sites 

maliciosos instalam no computador sem a permissão do usuário para coletar 

informações e preferencias do utilizador? 

 

a) C:\Documentos and Settings\seu nome de usuário\Cookies 
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b) C:\Arquivos e Programas\Internet Explorer\Cookies 

c) C:\Windows\Cookies 

d) C:\Windows\Cookies\Seu nome de usuário 

13. Uma aluna após copiar um texto de uma página de pesquisa da internet, colou-o 

texto no editor de texto Microsoft Office 2010, utilizando as teclas de atalho Ctrl+V. 

Porém o resultado não foi o esperado porque o texto colado veio com a mesma 

formatação da página de pesquisa da Internet. O que  a aluna deve fazer para que o texto 

seja copiado para o editor de texto sem as configurações da página? 

 

a) Acessar a opção Colar Especial e selecionar Texto sem Formatação 

b) Acessar o menu Editar e selecionar a opção Texto sem Formatação 

c) Acessar o menu Editar e selecionar a opção colar 

d) Acessar a opção transferir texto sem formatação 

 

14. Marcos foi ao mercado e gastou 1/6 da quantia que tinha em sua conta corrente. 

Depois pagou uma dívida no valor de R$ 180,00 e ainda sobraram R$ 540,00. Qual o 

valor que Marcos tinha em sua conta inicialmente? 

a) R$ 840,00 

b) R$ 900,00 

c) R$ 720,00 

d) R$ 860,00 

 

15. A soma do numerador e do denominador de uma fração é igual a 10. Se somarmos 4 

unidades ao numerador e subtrairmos 4 unidades do denominador, obteremos o inverso 

dessa fração. Qual o valor da fração? 

a) 
 

 
 

b) 
 

 
 

c) 
 

 
 

d) 
 

 
 

 

16. Em um simulado de matemática para concursos com 20 questões, uma pessoa 

acertou 12. Qual a razão do número de questões erradas para o número total de questões 

do sumulado? 

a) 2/5 

b) 3/2 

c) 2/3 

d) 1/3 

 

 

17. Servidores Públicos são todas as pessoas físicas que mantêm relação de trabalho 

com a Administração Pública, direta, indireta, autárquica e fundacional. São exemplos 

de servidores públicos: 

 

a) Estatutários e Empregados Públicos. 

b) Empregados Públicos e Servidores Temporários. 

c) Estatutários e Servidores Temporários. 

d) Todas estão corretas. 
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18. ________ são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem 

expressas por um agente público, previstos em número certo, com determinação própria 

e remunerados por pessoas jurídicas de direito público, devendo ser criados por Lei.  

 

a) Cargos         b) Empregos  c) Funções   d) Servidores  

 

19. _____ são pessoas físicas incumbidas de uma função estatal, de maneira transitória 

ou definitiva, com ou sem remuneração. O conceito é amplo – abrange todas as pessoas 

que de uma maneira ou de outra prestam um serviço público – estão abrangidos por esse 

conceito desde os titulares dos poderes do Estado até pessoas que se vinculam 

contratualmente com o Poder Público como é o caso dos concessionários.  

 

a) Agentes Públicos    b) Agentes com Cargos 

c) Agentes em Funções    d) Agentes Servidores 

 

20. Por mais que lutemos, parece que estamos perdendo a luta contra a dengue. Os 

casos só aumentam ano a ano. Entre batalhas perdidas, surge uma esperança para virar o 

jogo dessa guerra: duas vacinas contra a doença estão em fase final de testes. A primeira 

delas é desenvolvida por um laboratório francês, o Sanofi Pasteur. A segunda é 

desenvolvida pelo__________. 

 

a) O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP). 

b) O Instituto Oswaldo Cruz. 

c) Instituto Butantã. 

d) Todas estão erradas.  

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. As grandes teorias de enfermagem orientam a pesquisa e auxiliam os pesquisadores 

a integrar os resultados de inúmeras investigações diferentes, para que os achados 

possam ser aplicados ao ensino, à prática e à administração. Em relação aos critérios de 

análise para as grandes teorias, assinale o item INCORRETO: 

 

a) A revisão dos antecedentes do teórico não revela nenhuma hipótese os 

fundamentos de suas ideias.  

b) As filosofias fundamentais e as disciplinas nas quais os teóricos são educados 

refletem-se em seus trabalhos e as filosofias pessoais também são refletidas nas visões 

críticas sobre os seres humanos, a ciência, o ambiente e a saúde.  

c) É essencial o exame dos principais pressupostos, conceitos e relações do modelo ou 

da teoria, pois eles são a substância da formulação. Esses componentes orientarão a 

prática, auxiliarão a seleção dos conceitos a serem estudados e gerarão teorias colaterais 

para a disciplina de enfermagem.  

d) Os modelos conceituais e as grandes teorias têm a reputação de não erem 

especialmente úteis, na direção da prática de enfermagem, devido ao seu âmbito e ao 

nível de abstração e por terem sido criados por meio do entendimento analítico, lógico e 

filosófico de um único teórico.  
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22. As teorias das ciências biomédicas tiveram um forte impacto sobre a prática de 

enfermagem desde a época de Nightingale. Na verdade, muitas dessas teorias estão de 

tal forma integradas à prática de enfermagem que são desprezadas ou encaradas como 

naturais. Em relação a essas teorias, assinale a opção CORRETA: 

 

a) A doença refere-se a qualquer condição que perturba o funcionamento normal do 

organismo, afetando um órgão ou vários sistemas. O termo também foi definido como o 

fracasso de um organismo em reagir ou adaptar-se ao seu ambiente. Infelizmente, esse 

conceito não mudou ao longo do tempo, com as causas das doenças não sendo 

influenciadas pelo pensamento científico prevalente. 

b) No início do século XXI, a teoria dos germes e as teorias da infecção são 

aplicadas com mais frequência para prevenir a infecção ou para descrever o 

processo que procura identificar, entender e controlar as doenças infecciosas.  

c) Grande parte da prática de enfermagem se concentra nos esforços para promover a 

cura da doença no período ou fase mais precoce, usando os níveis apropriados de 

prevenção. 

d) A história natura da doença refere-se à evolução do processo de doença no indivíduo 

em um curto período de tempo.  

 

23. A prática de enfermagem, inclusive a avançada, ocorre em contexto e estrutura 

maiores, formados por teorias, modelos e bases de administração e gestão tradicionais e 

prevalentes. Assinale o item correto no que diz respeito às aplicações específicas das 

teorias, dos modelos e das estruturas de administração e de gestão de enfermagem e no 

atendimento à saúde.  

 

a) A especialização do trabalho significa que cada passo do processo de trabalho deve 

ser realizado pelo mesmo indivíduo, especialista em tal ação.  

b) Um funcionário deve ser administrativamente responsável e se reportar a vários 

supervisores, sendo esse arranjo denominado cadeia de comando. 

c) O âmbito do controle se refere ao número de empregados dirigidos por um 

gestor.  

d) A autoridade de linha é diferente de autoridade de equipe e descrevem os 

relacionamentos informais em uma organização. 

 

24. São atribuições da CIPA, EXCETO: 

 

a) Multar o empregador que não se manifeste em relação à promoção e 

manutenção da saúde do trabalhador. 

b) Requisitar à empresa as cópias das Comunicações de Acidentes do Trabalho (CAT) 

emitidas. 

c) Promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – 

SIPAT. 

d) Participar, anualmente, em conjunto com a organização, de Campanhas de Prevenção 

da AIDS. 
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25. Em relação ao calendário nacional de imunização, assinale o item CORRETO: 

 

a) O idoso deve receber três doses da vacina contra hepatite B, independente da 

situação vacinal anterior. 

b) A gestante deve receber uma dose da vacina dTpa a partir da 27ª semana de 

gestação. 

c) A vacina contra febre amarela em adolescentes deve ser administrada a cada 5 anos, 

em áreas endêmicas. 

d) A dose inicial da febre amarela é aos 10 meses de idade.  

 

26. A assistência à saúde da mulher brasileira tem sido uma das prioridades dos 

programas de saúde do Brasil. No que diz respeito ao assunto, assinale o item 

INCORRETO: 

 

a) Tem sido dada muito mais atenção à mulher na fase não reprodutiva do que 

non período gravídico puerperal. 

b) Reconhece-se a importância da atenção à saúde da gestante tendo em vista os altos 

índices de morbidade e mortalidade materna que continuam a configurar o panorama de 

saúde no país. 

c) Durante a consulta de enfermagem é preciso que o profissional estabeleça uma 

interação efetiva com a mulher, demonstrando interesse pelas suas queixas, 

expectativas, dúvidas e preocupações. 

d)  A abordagem holística pressupõe a investigação de aspectos biológicos, 

psicológicos, socioculturais e espirituais. 

 

27. Em relação às etapas da consulta de enfermagem em saúde da mulher, assinale o 

item CORRETO: 

 

a) Durante a anamnese o profissional tem condições de colher dados relativos à 

identificação da mulher, reservando-se o máximo possível para não promover 

envolvimentos nem gerar expectativas na paciente. 

b) Antes dos exames físicos, a paciente deve ser orientada a realizar higiene genital e 

garantir que a bexiga esteja cheia. 

c) A região genital deve ser a última a ser examinada. 

d) O exame mais minucioso das mamas se constitui da inspeção atenta. 

 

28. A Lei orgânica de saúde de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, entre outros. Sobre essa lei, assinale o 

item CORRETO: 

 

a) A lei não prevê nada a respeito do funcionamento dos serviços de saúde. 

b) Estão incluídas na lei somente as instituições federais de controle de qualidade, 

pesquisa e produção de insumos para a saúde. 

c) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde. 

d) A vigilância sanitária abrange o controle de bens ou insumos que diretamente 

ou indiretamente se relacionem com a saúde.  
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29. A estatística pode ser entendida a partir de dois fenômenos distintos: a necessidade 

dos governantes em coletar informações acerca da população e o desenvolvimento do 

cálculo das probabilidades. No que diz respeito aos conceitos e métodos da estatística, 

assinale o item INCORRETO: 

 

a) O método experimental consiste em manter constantes todas as causas (fatores), 

menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos, 

caso exista. 

b) Método estatístico, diante da impossibilidade de manter as causas constantes, admite 

todas essas causas presentes variando-as, registrando essas variações e procurando 

determinar, no resultado final, que influencias cabem a cada uma delas. 

c) A estatística inferencial organiza, sumariza e descreve um conjunto de dados, 

través da construção de gráficos, tabelas, e com cálculo de medidas com base em 

uma coleção de dados numéricos. 

d) A estatística probabilística, através de cálculos matemáticos, pretende prever a 

ocorrência de dados aleatórios.  

 

30. Em estatística, em relação à natureza dos dados e à sua coleta, assinale o item 

CORRETO: 

 

a) A coleta de dados contínua é feita extemporareamente, com a finalidade de atender a 

uma conjuntura ou a uma emergência, como no caso de epidemias. 

b) Os dados discretos também são dados quantitativos que só podem assumir 

valores inteiros. Surgem na contagem do número de itens com determinada 

característica. 

c) A coleta é indireta quando feita sobre elementos informativos de registro obrigatório, 

como nascimento, casamento e óbitos.  

d) Os dados nominais são quantitativos e se caracterizam pela denominação de 

categorias ou nomes. 

 

31. A auditoria em Enfermagem fundamenta-se na sistemática da qualidade da 

assistência, por profissionais que não estejam envolvidos diretamente na sua execução, 

para determinar se a assistência prestada está sendo de acordo com os padrões 

considerados aceitáveis. No que diz respeito às competências enquanto integrante da 

equipe de auditoria em saúde, analise as opções abaixo e assinale o item que indica 

quais estão CORRETAS: 

 

I.  O Enfermeiro Auditor, em sua função, deverá identificar-se fazendo constar o número 

de registro no COREN sem, contudo, interferir nos registros do prontuário do paciente. 

II. O enfermeiro auditor, para exercer sua função, depende da presença de outro 

profissional, como médico auditor ou diretos da instituição.  

III. O enfermeiro auditor atua no planejamento, execução e avaliação da programação 

de saúde.  

IV. O Enfermeiro Auditor, quando da constituição de Empresa Prestadora de Serviço 

de Auditoria e afins, deverá registrá-la no COREN da jurisdição onde se estabelece e se 
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identificar no COREN da jurisdição fora do seu Foro de origem, quando na prestação de 

serviço. 

V. O enfermeiro auditor atua em bancas examinadoras de qualquer área de 

conhecimento, não só de enfermagem, nos concursos para provimentos de cargo ou 

contratação de pessoal. 

 

a)  I e V  b) II e IV  c) II e V  d)IV e V 

 

32. A tuberculose ainda é um agravo que merece a atenção especial dos profissionais de 

saúde e da sociedade. Assinale o item CORRETO no que diz respeito a essa patologia 

de acordo com o Ministério da Saúde. 

 

a) A tuberculose, apesar de bastante presente nas comunidades, ainda não obedece a 

todos os critérios de priorização de um agravo em saúde pública, como grande 

magnitude, transcendência e vulnerabilidade.  

b)  Apesar de todos os avanços da medicina, ainda não existem recursos tecnológicos 

capazes de promover o controle da tuberculose. 

c) A associação da tuberculose com a infecção pelo HIV representa um desafio 

adicional em escala mundial para o seu controle.    

d) Como não existem recursos para o controle da tuberculose, só será possível sua 

erradicação com o desenvolvimento de uma vacina. 

 

33. O objetivo da busca de sintomáticos respiratórios é identificar precocemente os 

casos bacilíferos interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a 

longo prazo. Assinale o item correto no que diz respeito aos conceitos apresentados 

abaixo: 

 

a) Os sintomáticos respiratórios são indivíduos com tosse por tempo igual ou superior a 

seis semanas. 

b) Os sintomáticos respiratórios esperados é o número de sintomáticos respiratórios que 

se espera encontrar em um determinado período de tempo, que para fins operacionais, o 

parâmetro nacional recomendado é de 5% de toda a população, excluindo-se as 

consultas de primeira vez.  

c) A cada 100 sintomáticos respiratórios, espera-se encontrar, em média 3 a 4 

doentes bacilíferos, podendo variar de acordo com o coeficiente de incidência da 

região. 

d) A busca ativa de sintomáticos respiratórios se faz somente no âmbito da atenção 

básica, que é onde o paciente tem condições de receber orientações de pessoal 

especializado. 

 

34. A hanseníase ainda é uma doença marcada por preconceitos e falta de conhecimento 

da população sobre o tratamento e evolução da doença. Assinale o item INCORRETO 

em relação a este agravo: 

 

a) O bacilo de Hansen, ao atacar os nervos periféricos, promove uma incapacidade 

física que pode levar a deformidades. 

b) São nervos acometidos pela hanseníase: auricular, facial, mediano e radial cutâneo. 
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c) A lesão do nervo ulnar promove uma incapacidade que leva ao fenômeno da 

mão caída. 

d) Na hanseníase a neurite hipertrófica acomete os nervos da face e dos membros. 

 

35. Em relação ao quadro de neurite hipertrófica, que pode ocorrer em portadores de 

hanseníase, assinale o item CORRETO: 

 

a) As neurites são assintomáticas em todos os casos. 

b) As neurites podem ser deficitárias ou não deficitárias, de acordo com a presença 

de sinais. 

c) As neurites podem durar de dias a meses, nunca demorando mais de um ano. 

d) As neurites são sempre permanentes, devido à lesão do nervo. 

 

36. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada 

por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. No consultório, as recomendações 

para diagnóstico e/ou seguimento relacionadas à medida da pressão arterial são: 

 

a) Na primeira avaliação as medidas devem ser obtidas em ambos os braços e em caso 

de diferença deve-se utilizar como referência o menor valor para as medidas 

subsequentes. 

b) As medidas nas posições ortostática e supina devem ser feitas pelo menos na 

primeira avaliação em todos os indivíduos e em todas as avaliações em idosos, 

diabéticos, portadores de disautonomias, alcoolistas e/ou em uso de medicação 

anti-hipertensiva. 

c) Em cada consulta deverão ser realizadas pelo menos quatro medidas, com o intervalo 

sugerido de três minutos entre elas. 

d) A aferição da pressão arterial fora do consultório nunca é recomendada. 

 

37. No que diz respeito à monitorização residencial da pressão arterial (MRPA), 

assinale o item CORRETO: 

 

a) A monitorização residencial da pressão arterial é o registro da pressão arterial que 

pode ser realizado obtendo-se duas medidas, antes do desjejum e ao deitar, durante 3 

dias. 

b) A MRPA não deve ser realizada pelo paciente, mesmo ele sendo capacitado para tal 

e sim por profissional. 

c) A MRPA não deve se tornar um componente de rotina da pressão arterial para aa 

maioria dos pacientes com hipertensão conhecida ou suspeita.  

d) A MRPA não deve ser confundida com automedição da pressão arterial 

(AMPA). Não é a mesma coisa. 

 

38. A Diabetes Mellitus é uma doença crônica que afeta um número crescente de 

indivíduos em todo o mundo.  

 

a) A diabetes mellitus dipo 2 geralmente não é acompanhada de complicações macro ou 

microvasculares. Esse fato ocorre apenas quando se trata de diabetes tipo 1. 
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b) Os portadores de diabetes tipo 2 sofrem de um processo aterosclerótico tardio e a 

ocorrência de eventos coronários isquêmicos e AVC é rara, sendo mais presente na 

diabetes tipo 1. 

c) O meio mais fácil em todos os aspectos para se controlar a diabetes e 

prevenir/minimizar suas complicações é através do controle de fatores de risco. Essa 

prática é a que mais tem adesão dos pacientes, muitas vezes diminuindo ou eliminando 

o uso de medicações.  

d) O rigoroso controle da pressão arterial reduz a ocorrência de complicações 

macro e microvasculares.  

 

39. Em se tratando de diabetes mellitus, assinale o item INCORRETO: 

 

a) Os primeiros sintomas de diabetes estão relacionados diretamente aos baixos 

níveis de glicose no sangue.  

b) Os sintomas iniciais da cetoacidose diabética incluem a sede e a micção excessivas, a 

perda de peso, a náusea, o vômito, a fadiga e, sobretudo nas crianças, dores abdominais.  

c) Quando a concentração sérica de açúcar torna-se muito alta o indivíduo pode 

apresentar uma desidratação grave, a qual pode acarretar confusão mental, sonolência, 

convulsões e uma condição denominada coma hiperglicêmico hiperosmolar não-

cetótico. 

d) Em longo prazo pode ocorrer um ”engrossamento” doa vasos sanguíneos dos rins, 

ocasionando uma perda de proteínas através da urina e dificultando a filtração do 

sangue.  

 

40. São sinais, sintomas e características da angina de peito, EXCETO: 

 

a) Dor torácica retroesternal ou precordial 

b) Dor com duração de mais de 5 minutos 

c) Dor torácica causada por exposição ao frio 

d) Dor torácica irradiando para ombros, membros superiores e mandíbula. 

 

 




