
INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas
numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta)
questões correspondentes às seguintes disciplinas:
Lingua Portuguesa (10 questões) e Conhecimento
Específico (30 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão
corretos no cartão de respostas. Se houver erro,
notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais
indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a
numeração das questões estão corretas. Caso observe
qualquer erro, notifique o fiscal.

V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa
que mais adequadamente responde a cada uma delas.

VI. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta
prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu
tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar
o cartão de respostas.

VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.

VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de
prova após transcorridas 3 (três) horas do início da
prova.

IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.

X. Transcreva as respostas das questões dissertativas,
com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais 
de uma alternativa.                               

XII. O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.

XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou
marcações registradas no caderno não serão levadas 
em consideração.

XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone
celular, pager ou similares.

Boa Prova!
PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 3, leia o texto abaixo, de Carlos
Heitor Cony, publicado em 2006 na Folha de S. Paulo:

Crimes na internet
Não é a primeira vez, nem será a última, que uma grande
descoberta tecnológica, feita originalmente para o bem
da humanidade, transforma-se pelo abuso em uma nova
arma contra todos nós.
Desde a pólvora à desintegração do átomo, a técnica
ampliou os nossos horizontes, domesticando a natureza
e tornando o mundo cada vez mais suportável.
A internet é, cronologicamente, a última grande ferramenta
colocada a serviço do homem, e como estamos ainda na
pré-história da informática, são deslumbrantes e
inesperadas as possibilidades que ela criará para o bem
da sociedade humana.

Em compensação, tal como aconteceu com a pólvora, o
avião, a energia nuclear, ela criou um novo cenário para
a prática de crimes, que tal como a própria informática,
ainda atravessa o estágio artesanal, mas tem tudo para
se transformar numa arma contra a nossa segurança
material e moral.
Bem verdade que a própria técnica pouco a pouco vai
criando antídotos, mas todos eles provocarão novas
modalidades de crime. É a briga do bem contra o mal que
revive em cada episódio.
Durante as duas últimas guerras mundiais, o laboratório
criou as minas submarinas, que atraídas pelo ferro do
casco dos navios, provocaram inúmeros naufrágios,
inclusive em navios que não eram de guerra. Mas logo
em seguida os cascos passaram a ser feitos com uma
mistura de isolante que neutralizava a atração magnética.
O mesmo aconteceu com o radar: ele detectava qualquer
avião inimigo antes que ele atingisse os alvos, mas a
técnica criou o avião invisível que não é captado pelas
ondas do radar. Zero a zero na luta.
Evidente que será criado um processo que impedirá os
crimes na Internet, que estão crescendo em número e
malefício. Mas a turma do mal não dorme em serviço e
descobrirá novos recursos para invadir nossa privacidade,
prejudicar nossos negócios e infernizar as nossas vidas.

1) Considere as afirmações:
I. O autor afirma que a Internet pode ser usada para

o bem e para o mal, assim como outras grandes
invenções da humanidade.

II. A evolução tecnológica, na verdade, só traz mais
problemas para a humanidade, seria melhor que
não houvesse certas invenções.

De acordo com o texto, está correto o que se
afirma em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

2) Considere as afirmações:
I. O autor acha que, em um dia, o crime deixará de

existir na Internet porque conseguirão criar
mecanismos para impedi-lo.

II. De acordo com o autor, chegamos ao ponto máximo
da tecnologia na história humana.

Está correto o que se afirma em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

3) Considere o período abaixo:
Evidente que será criado um processo que impedirá
os crimes na Internet, que estão crescendo em número
e malefício
A função sintática do termo destacado é
a) sujeito. c) objeto indireto.
b) objeto direto. d)  complemento nominal.

4) Assinale a alternativa em que as palavras estão
escritas corretamente:
a) espontâneo – sossego
b) espontâneo – socego
c) expontâneo – sossego
d) expontâneo – socego
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5) Assinale a alternativa em que há um substantivo
feminino:
a) telefonema c)  plasma
b) alface d)  alvará

6) Assinale a alternativa em que não há correspondência
entre o adjetivo e a locução adjetiva:
a) plúmbeo = de aço c)  glacial = de gelo
b) ígneo = de fogo d)  pluvial = de chuva

7) Considere as orações e assinale a alternativa
correta:
I. Todo colégio irá participar da competição.

II. Todo o colégio irá participar da competição.

a) O uso do artigo definido não altera o sentido, o seu
uso é opcional.

b) Em II, entende-se a participação de mais de um
colégio.

c) Em I, a pontuação não está correta.
d) Em II, faz-se referência a um colégio específico.

8) Considere as orações:
I. Informamos aos alunos o cancelamento da prova.

II. Informamos os alunos do cancelamento da prova.

De acordo com as regras da regência
a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas:
Garanto _____ você que sua sugestão será
encaminhada ____ direção.

a) a – a c)  à – a
b) a – à d)  à – à

10) Assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:
Existem normas _____ todos devem obedecer.

a) que c)  às quais
b) as quais d)  nas quais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da
direita e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
I-Celulite (    ) Remoção cirúrgica de rim
II-Colecistectomia (    ) Inflamação do intestino grosso
III-Colectomia (    ) Remoção cirúrgica da vesícula biliar
IV-Cistectomia (    ) Inflamação do tecido subcutâneo 
V-Colite (    ) Remoção cirúrgica de uma parte 

do colon

A sequência correta é: 
a) II, V,  IV, I e III c)  IV, V, II, I e III
b) IV, I, V, II e III d)  III, I, IV, II e V

12) Assinale a alternativa que copleta correta e
respectivamente os espaços em branco.
A posição _______ à esquerda é indicada para realizar
lavagem intestinal e a de ______ para os clientes
submetidos à safenectomia.
a) Litotomia e ventral.
b) Sims e Trendelemburg.
c) Ostostática e Trendelemburg.
d) Nenhuma das anteriores.

13) Foi prescrita solução glicosada a 5% 1500 ml
intravenosamente a um cliente cirúrgico. Sabe-se
que cada bolsa de solução glicosada contém 500 ml.
Portanto, para infundi-la, deve-se calcular _____
gotas/por minuto e _______ microgotas por minuto
respectivamente:
a) 2,8 gotas/m e 62 microgotas/m.
b) 20 gotas /m e 65 microgotas/m.
c) 21 gotas/m e 62 microgotas/m.
d) 3 gotas/m e 63 microgotas/m.

14) O termo antissepsia refere-se a: 
a) Limpeza de paredes e de instrumentais cirúrgicos.
b) Remoção de microbiota de superfície inanimada e de

superfície animada com uso de antissépticos.
c) Inativação e / ou destruição de microbiota da pele e

de mucosa integra ou não com uso de substancia
química.

d) Uso de antisséptico na superfície de artigos e áreas
hospitalares e desinfetantes na superfície de objetos.

15) Um dos principais cuidados de enfermagem no
atendimento ao paciente politraumatizado é: 
a) Manter em decúbito dorsal horizontal e puncionar dois

acessos venosos calibrosos para infusão de soluções
cristalóides e colóides e observar padrão respiratório.

b) Manter a cabeceira da cama em decúbito 30º, realizar
oxigenoterapia.

c) Aplicar escala de Aldrett, liberar VAS e realizar
sondagem nasogástrica. 

d) Todas as alternativas estão corretas.

16) Para a prescrição médica de Ciprofloxacino 120 mg
IV, administra-se do disponível da bolsa  de
Ciprofloxacino a  0,2% de 100 ml:
a) uma bolsa. c)  80 ml.
b) 70 ml. d)  60 ml.

17) Dipirona, Diclofenaco sódico, Tiamina e Captopril
são respectivamente
a) Analgésico, analgésico, antibiótico, vitamina e

hipertensivo.
b) Analgésico e antitérmico, anti-inflamatório, vitamina

e hipotensor.
c) Analgésico e antitérmico, analgésico, antibiótico e

hipertensivo.
d) Antitérmico, analgésico, antibiótico e anti-hipertensivo.

18) Hematemese, hemoptise, hematúria e estomatorragia
são  respectivamente hemorragia
a) gástrica, pulmonar, através da urina e boca.
b) gástrica, gástrica, através da urina e estômago.
c) intestinal, pulmonar, através do sangue e estômago.
d) estomacal, gástrica, intestinal e boca.

19) Assinale a alternativa incorreta
a) A manobra de Heimlich é utilizada para desobstrução

das vias superiores.
b) A compressão torácica externa realizada em RCR

é de 30 (trinta) para 2(duas) ventilações artificiais.
c) A adrenalina utilizada em PCR tem efeito

vasodilatador periférico intenso, aumentando a
pressão arterial ao nível da aorta e, portanto,
melhorando o fluxo coronariano e encefálico.

d) A manobra da tração de mandíbula é usada na
reanimação cardiorrespiratória para paciente com
possível lesão da coluna cervical.
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20) Em relação as afirmativas abaixo,  assinale a
alternativa correta:
I. Choque pirogênico é causado pelo trombo e embolo
II. Na queimadura de 2º grau há presença de vesículas,

bolhas e dor
III. A escala de Glasgow é empregada para avaliação

de nível de consciência

A alternativa correta é:

a) I e II
b) II e III
c) Apenas I está correta
d) Todas as afirmativas  estão corretas 

21) Coloque a terminologia adequada no espaço em
branco correspondente e em seguida assinale
respectivamente a alternativa correta.

Ao atender uma senhora idosa na clínica médica, a
técnica em enfermagem observou que ela era
incapaz de falar (                      ) e incapaz de
deglutir (                          ), não se mexia e nem
sentia um dos lados do corpo.

a) disartria e disfasia.
b) disfasia e afagia.
c) afasia e afagia.
d) todas estão incorretas.

22) ACTH, eritropoetina, insulina, tiroxina e glucagon
são hormônios sintetizados respectivamente de:
a) rim, rim, pâncreas, tireóide e ovário. 
b) hipófise, rim, pâncreas, tireóide e pâncreas.
c) rim, hipófise, pâncreas, tireóide e pâncreas.
d) hipófise, fígado, pâncreas, tireóide e pâncreas.

23) A técnica de abrir as embalagens e colocar os
artigos médicos hospitalares na mesa cirúrgica sem
contaminá-los é denominada de:
a) Esterilização  e assepsia médica;
b) Desinfecção e antissepsia;
c) Assepsia médica e assepsia cirúrgica;
d) Assepsia e antissepsia

24) A sequência correta utilizada para realizar os
curativos somente com um Kit de curativo a um
paciente com colostomia no flanco E com presença
de fezes semi pastosas amareladas; cateter venoso
central na jugular E e incisão cirúrgica abdominal
mediana com hiperemia peri-incisional é:
a) Incisão cirúrgica, inserção do catéter venoso central

e colostomia.
b) Inserção do catéter venoso central, incisão cirúrgica

e colostomia.
c) Inserção do catéter venoso central, colostomia e

incisão cirúrgica.
d) Colostomia, inserção do catéter venoso central e

incisão cirúrgica.

25) Assinale a alternativa correta

Frente ao paciente submetido à craniotomia, a
equipe de enfermagem deve manter o decúbito do
cliente com cabeceira elevada à 30º. Esta posição
favorece:

a) respiração. 
b) a drenagem postural. 
c) a circulação linfática.
d) o retorno venoso.

26) Identifique a afirmação incorreta

A técnica asséptica rigorosa utilizada em todos os
procedimentos realizados pela enfermagem visa:

a) Evitar que contamine os artigos críticos.
b) Diminuir  a incidência de infecção hospitalar e

infecção cruzada.
c) Impedir a penetração de micro-organismos em locais

que não os contenham e manter materiais orgânicos
na superfície dos artigos médicos-hospitalares.

d) Manusear artigos críticos com presença de materiais
orgânicos com luva de procedimentos para impedir
contaminação de artigos médicos – hospitalares e
evitar infecção cruzada.

27) Assinale a alternativa correta

São doenças de Notificação Compulsória
imediata:

a) Sarampo, varíola e meningite meningocócica. 
b) Dengue, esquistossomose e micose.
c) Tuberculose, intoxicação exógena e infecção pro

vírus da imunodeficiência humana em gestante.
d) Nenhuma das anteriores.

28) Os imunobiológicos são produtos farmacológicos
que contêm agentes imunizantes capazes de induzir
a imunização ativa. Os agentes imunizantes que
compõem as vacinas podem ser:
a) Vírus vivo  atenuado  e  bactéria viva atenuada.
b) Vírus inativado e bactéria inativada.
c) Toxóides ou componentes da estrutura bacteriana

ou viral.
d) Todas a alternativas estão corretas.

29) A maioria dos imunobiológicos devem ser
conservados a uma temperatura que varia entre:
a) -  2º a + 8º C
b) +  4º a + 18º C
c) +  2º a + 8º C
d) a e c estão corretas

30) A vacina tríplice viral (SRC) evita as seguintes
doenças transmissíveis
a) Sífilis, rubéola e catapora.
b) Sarampo, rubéola e caxumba.
c)  Sarampo, hepatite B e coqueluche.
d) SIDA, raiva humana e caxumba.

31) Os agentes etiológicos das doenças sexualmente
transmissíveis como sífilis, gonorréia e
papilomavirose genital são respectivamente
denominados de:
a) Bacilo de koch, Neisseria gonorrhoeae e HPV.
b) Treponema pallidum , gonococo e papilomavírus

humano.
c) Neisseria meningitides espiroqueta e HPV.
d) Treponema pallidum, leptospira e HPV.

O texto abaixo se refere às questões 32, 33, 34 e 35

Leia com atenção o relato do caso:

O Sr. J.R., 65 anos, internado na clínica médica, apresenta-se
traquidispnéico com tosse seca, hipertenso, arrítmico,
hemiplégico à E, e com glicemia capilar de 380 mg/dl. Faz
uso de máscara de 02 contínuo 5 l/m, SNE para dieta,
cateter venoso central em subclávia D, sem sinais flogísticos,
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CVD com débito amarelado. Equimose no MSD e edema
em MIE, úlcera por pressão grau I na região
sacrococcigeana. Antecedentes pessoais: mãe diabética,
pai faleceu de ataque cardíaco, fuma 1 maço de cigarros
por dia há 45 anos, refere ser etilista social. Queixa de
cefaléia, constipação e algia na região sacra.

De acordo com o caso citado acima, responda:

32) Os sinais e sintomas apresentados pelo
cliente/paciente do relato do caso são sugestivos
de diagnostico médico de:
a) DM, IAM, EAP, HAS, Enfisema pulmonar.
b) DM, DPOC, HAS, IAC.
c) DM, BCP, GNDA e ITU.
d) DM, ICC, AVEI e HÁS. 

33) Quanto ao significado das siglas do diagnóstico
médico citado nas alternativas do caso citado acima,
assinale a alternativa correta:
a) DM, IAM, EAP, HAS é Diabete Mellitus, Insuficiência

Arterial Média, Edema de Artéria Pulmonar e
Hipertensão Arterial Sistólica.

b) DM, DPOC, HAS e IAC é Diabete Mellitus, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica, Hipertensão Arterial
Sistêmica e Insuficiência Arterial Crônica.

c) DM, BCP, GNDA e ITU é Diabete Mellitus
Broncopneumonia, Gastroenterocolite Difusa Aguda
e Infecção do Trato Urinário.

d) DM, ICC, AVEI e HAS é Diabete Mellitus, Isquemia
Cardíaca Congestiva, Acidente Vascular Em Cérebro
e Hipertensão Arterial Sistêmica.

34) O cliente/paciente do caso citado acima necessita
de cuidados de:
a) Oxigenoterapia, manter decúbito de Fowler,

monitorização cardíaca e de glicemia capilar,
insulinoterapia, prevenção de úlcera por pressão e
controle e avaliação de eliminações fisiológicas.

b) Alimentação por SNE, balanço hídrico,
movimentação ativa, controle e avaliação dos
parâmetros hemodinâmicos e de eliminações
fisiológicas.

c) Administração de medicamentos, aspiração de
secreção nasofaríngea, orofaríngea e endotraqueal,
estimulação de exercícios ativos e controle rigoroso
de diurese.

d) Nenhuma das alternativas está correta.

35) A terminologia taquidispnéico citada no caso
acima significa:
a) Respiração com falta de ar.
b) Respiração acelerada ortostática.
c) Paciente com respiração acelerada e com falta de ar.
d) Paciente com respiração diminuída e com falta de ar. 

36) Foram prescritos 40 UI de Insulina NPH SC.
Dispondo de seringa graduada para 100 UI e frasco
de Insulina de 80 UI, aspira-se na seringa de 100 UI
o nível:
a) 5 UI
b) 32 UI
c) 50 UI
d) Nenhuma das alternativas está correta.

37) Na realização de Anotação de Enfermagem de um
cliente/paciente que se queixava de odinofagia,
xerostomia e polaciúria, o técnico em
enfermagem  registrou:
a) Refere dor à deglutição, boca seca e urina várias

vezes em pouca quantidade.
b) Refere queimação, dificuldade na mastigação de

alimentos e urina grande quantidade.
c) Refere náuseas, muita fraqueza e dor na micção.
d) Todas estão incorretas.

38) Os princípios doutrinários de SUS são:
a) Descentralização, Participação dos cidadãos e

Conselho de Saúde.
b) Integralidade, Equidade e Universalidade.
c) Regionalização e Hierarquização, Universalidade e

Equidade. 
d) Descentralização, Equidade e Universalidade.

39) Relacione o período do paciente/cliente cirúrgico
com a coluna  à direita  correspondente e assinale
a sequência  da alternativa correta

I-Pós operatório imediato (    ) dia da cirurgia

II-Período pré-operatório imediato (    ) durante a cirurgia

III-Período peri-operatório (    ) imediatamente após 
operação

IV-Período trans-operatório (    ) abrange o período pré, 
trans, e pós-operatório

V-Período pré-operatório mediato (     ) véspera do dia de cirurgia 

A sequência correta é:

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

40) No plantão noturno foi observado que o braço de
uma paciente idosa estava muito edemaciado por
estar com infiltração de solução glicosada com NaCl
e KCl. O catéter venoso periférico foi inserido no
membro superior com plegia pela equipe de
enfermagem durante o período da manhã. De acordo
com o código de ética enquadra-se:
a) Omissão, dolo, imperícia e imprudência.
b) Imprudência, negligência e imperícia.
c) Imprudência e negligência. 
d) Negligência e imperícia.
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