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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
De acordo com a Resolução COFEN-240/2000, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
1. O profissional de Enfermagem participa, como integrante 

da sociedade, das ações que visem a satisfazer às 
necessidades de saúde da população. 

2. É direito do profissional de Enfermagem recusar-se a 
executar atividades que sejam de sua competência legal. 

3. Será suspenso o profissional de Enfermagem que 
participar de movimentos reivindicatórios por melhores 
condições de assistência, de trabalho e remuneração. 

4. O profissional de Enfermagem responsabiliza-se por falta 
cometida em suas atividades profissionais, independente 
de ter sido praticada individualmente ou em equipe. 

5. O profissional de Enfermagem tem o direito de negar 
assistência de Enfermagem em caso de urgência ou 
emergência. 

 
Estão corretas 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 4 e 5, apenas. 
E) 3 e 4, apenas. 
 
 
 
Conforme a Lei nº. 7.498/86, o Enfermeiro exerce todas as 
atividades de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente: 
 
A) Participação na elaboração, execução e avaliação dos 

planos assistenciais de saúde. 
B) Participação em projetos de construção ou reforma de 

unidades de internação. 
C) Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e 

de doenças transmissíveis. 
D) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria 

de Enfermagem. 
E) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e 

puérpera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Os direitos do paciente devem estar garantidos nos 
pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, 
sendo correto afirmar que: 
 
A) o paciente e/ou responsáveis legais só poderão ter acesso 

ao prontuário por decisão judicial. 
B) a gravidade do estado de saúde do paciente permite o 

uso de tratamento experimental, independente da 
aprovação de um comitê de ética e do paciente. 

C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as 
condutas e procedimentos técnicos a que será 
submetido. 

D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à 
terminalidade cabem à equipe de saúde. 

E) quando ocorrerem alterações significantes no estado de 
saúde inicial, o paciente que consentiu de forma livre e 
voluntária a sua participação em um procedimento 
terapêutico não precisa renovar o consentimento. 

 
 
 
O processo de enfermagem é a dinâmica das ações 
sistematizadas e interrelacionadas que visa à assistência ao 
paciente/cliente composto de seis fases. A seqüência correta 
do processo de enfermagem é: 
 
A) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de 
enfermagem, prognóstico, evolução. 

B) Evolução, plano de cuidados ou prescrição de 
enfermagem, plano assistencial, diagnóstico de 
enfermagem, prognóstico, histórico de enfermagem. 

C) Prognóstico, evolução, plano assistencial, plano de 
cuidados ou prescrição de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, histórico de enfermagem. 

D) Prognóstico, evolução, plano de cuidados ou prescrição 
de enfermagem, plano assistencial, diagnóstico de 
enfermagem, histórico de enfermagem. 

E) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de 
enfermagem, evolução, prognóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um 
método científico de trabalho que proporciona melhoria 
significativa da qualidade da Assistência prestada ao cliente. 
Sobre a SAE analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A implantação da SAE constitui uma exigência para as 

instituições de saúde públicas e privadas de todo o Brasil, 
regulamentada pela resolução do COFEN de número 
272/2002. 

2. A aplicação da SAE proporciona a melhoria da qualidade 
da assistência de enfermagem ao paciente/cliente/usuário 
e a valorização da profissão como ciência do cuidado. 

3. A aplicação da SAE permite uma assistência 
individualizada ao paciente/cliente/usuário. 

4. A SAE dificulta o processo assistencial ao 
paciente/cliente/usuário. 

5. O Processo de Enfermagem surgiu a partir da 
preocupação em direcionar as atividades de Enfermagem 
com base teórico-científica. 

 
Estão corretas apenas 
 
A) 1, 2, e 4. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1, 2, 3 e 5. 
D) 2 e 4. 
E) 3 e 4.  
 
 
 
Com relação à administração de quimioterápicos, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
1. Todos os agentes quimioterápicos devem ser preparados por 

profissionais altamente qualificados e treinados 
especificamente para tal procedimento. 

2. A área de preparo de quimioterápicos deve ser isolada para 
evitar interrupções, minimizar riscos de acidentes e de 
contaminações. Deve estar situada em área restrita a fim de 
evitar fluxo de pessoas. 

3. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) é 
indispensável no preparo de quimioterápicos 

4. As áreas de escolha para administração de quimioterápicos 
são principalmente à fossa antecubital e as articulações dos 
punhos, pois diminuem o risco de extravasamento e 
tromboflebites. 

5. O material utilizado deve ser descartado em recipiente 
rígido identificado como resíduo tóxico e encaminhado para 
incineração. 

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1, 3 e 4. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2, 3 e 5. 
D) 1. 
E) 2.  

 
 
 
 

Considerando que as infecções hospitalares constituem risco 
significativo à saúde dos usuários dos hospitais, o Ministério 
da  Saúde instituiu a Portaria nº. 2.616, de 12 de maio de 1998 
para disciplinar a matéria. Sobre as infecções hospitalares, 
analise as afirmativas abaixo. 

 
1. É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se 

manifeste durante a internação ou após a alta, quando 
puder ser relacionada com a internação ou procedimentos 
hospitalares. 

2. Quando se desconhecer o período de incubação do 
microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado 
laboratorial de infecção no momento da internação, 
convenciona-se denominar de infecção hospitalar toda 
manifestação clínica de infecção que se apresentar a 
partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão. 

3. É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão 
do paciente, desde que não relacionada com internação 
anterior no mesmo hospital. 

4. É a infecção que está associada com complicação ou 
extensão da infecção já presente na admissão, a menos 
que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas 
fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção. 

5. A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via 
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que se 
tornou evidente logo após o nascimento também é 
considerada infecção hospitalar. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 2, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22
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O uso de equipamentos de assistência ventilatória oferece alto 
risco de infecção hospitalar, grave problema de saúde pública 
que aumenta e morbimortalidade dos pacientes, tanto pela sua 
abrangência como pelos elevados custos sociais e econômicos. 
Em relação às rotinas preconizadas pelo Ministério da Saúde 
para o controle de infecção hospitalar, no que se refere à 
limpeza, desinfecção e esterilização desses equipamentos de 
artigos de assistência respiratória, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. Para nebulizadores, ambu, cânula de guedel e inaladores é 

indicada a desinfecção de alto nível. 
2. O cabo de laringoscópio, após a limpeza, deve ser 

desinfetado com álcool a 70%. 
3. Cânula de entubação e sonda de aspiração devem ser 

descartadas após o uso. 
4. Os circuitos tubulares e intermediários de ventiladores 

mecânicos devem ser esterilizados por métodos de alta ou 
baixa temperatura. 

5. O componente metálico do ambu requer desinfecção com 
glutaraldeído a 2%. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3, 4 e 5. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 3 e 5, apenas. 
 
 
  
A lobectomia é uma cirurgia que pode ser realizada para a 
retirada de carcinoma broncogênico, bolhas enfisematosas 
gigantes, tumores benignos ou malignos, bronquiectasias e 
infecções fúngicas. Os cuidados de enfermagem nas fases pré-
operatória e pós-operatória são relevantes para o sucesso da 
cirurgia. São cuidados de enfermagem no pré-operatório todos 
os abaixo, exceto: 
 
A) manter as vias aéreas livres para evitar complicações 

como atelectasia e infecção, através de umidificação, 
drenagem postural, percussão torácica e avaliação da 
expectoração. 

B) encorajar e assistir o paciente na mudança de decúbito e 
mobilização no leito, exercícios de tosse e no 
empreendimento de respirações profundas. 

C) aliviar a ansiedade e as preocupações do paciente, 
corrigindo concepções errôneas a respeito do cuidado e do 
seu quadro clínico. 

D) informar o paciente quanto à anestesia, a toracotomia e o 
provável uso de drenos torácicos e sistema de drenagem. 

E) informar ao paciente quanto à provável administração de 
oxigênio, sangue e outros líquidos, bem como da 
permanência de 1 a 2 dias na UTI. 

 

 
 
 
 

A assepsia cirúrgica previne a contaminação das feridas 
cirúrgicas. A rígida adesão a este princípio pelos profissionais 
na sala de cirurgia é à base da prevenção das infecções em 
sítios cirúrgicos. São orientações básicas para manter a 
assepsia cirúrgica todas as abaixo, exceto: 

 
A) Uma área da pele do paciente, consideravelmente maior 

que a exposição exigida, é limpa e recebe a aplicação de 
antimicrobiano. A remoção dos pêlos deverá ser realizada 
com maior antecedência. 

B) Todos os suprimentos, materiais, campos, soluções em 
contato com a ferida cirúrgica e usados no campo 
operatório devem ser esterilizados. 

C) A equipe cirúrgica deve utilizar capotes, cujas áreas 
consideradas estéreis são: a frente do tórax até o nível do 
campo esterilizado, e as mangas a partir de 5 cm acima do 
cotovelo até a borda elástica. 

D) O movimento ao redor do campo esterilizado não deve 
causar contaminação do campo, devendo ser mantida à 
distância de, no mínimo, 30 cm para evitar a 
contaminação acidental. 

E) As máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas em todos os 
momentos na área restrita da sala de cirurgia, 
devidamente ajustadas para evitar contaminação. 

 
 
 

No Centro de Material e Esterilização de um hospital de 
grande porte são centralizadas todas as ações de limpeza, 
desinfecção e esterilização de materiais. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo. 

 
1. Os artigos semicríticos são artigos que entram em contato 

com mucosas íntegras e pele não íntegra, devendo ser 
encaminhados para desinfecção de alto nível com 
glutaraldeído. 

2. Artigos não críticos, que entram em contato apenas com a 
pele íntegra, são submetidos à limpeza com água e sabão 
ou desinfecção com hipoclorito de sódio. 

3. Artigos críticos, como os que penetram no sistema 
vascular e instrumental cirúrgico, devem ser esterilização. 

4. Os artigos não críticos se forem termorresistentes, 
poderão ser submetidos à autoclavagem, por facilidade 
operacional, eficácia e redução de custos, mesmo que a 
esterilização não seja indicada para o fim a que se destina 
o artigo. 

5. A embalagem deve permitir a esterilização do artigo, 
mantendo a sua esterilidade até a utilização. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas.  
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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No que se refere aos cuidados de enfermagem na nutrição 
enteral, é correto afirmar que: 
 
A) sua manipulação e preparo deve ser realizada no posto de 

enfermagem. 
B) para prevenir contaminação a dieta enteral deve ser 

aquecida a uma temperatura de aproximadamente 50ºC. 
C) na administração ao longo do dia deve-se realizar 

aspiração gástrica antes de cada refeição, visando avaliar 
seu aproveitamento. 

D) a sonda enteral deve ser trocada a cada 24 horas para 
evitar infecção. 

E) antes de iniciar a alimentação deve-se verificar a posição 
correta da sonda, bem como a sua permeabilidade.  

 

 
 
Ao assumir seu turno de plantão o enfermeiro encontra JCS, 
trabalhador da construção civil, que sofreu queda de uma 
marquise e, como conseqüência sofreu um TCE (Traumatismo 
Crânio Encefálico). Ao realizar o exame neurológico do 
paciente a partir da Escala de Coma de Glasgow, quais 
parâmetros devem ser avaliados pelo enfermeiro? 
 

A) Presença de hematoma intracraniano, midríase, resposta 
verbal e resposta motora. 

B) Nível de consciência; abertura ocular, reflexo fotomotor e 
tamanho pupilar. 

C) O nível de consciência, abertura ocular, resposta verbal e 
resposta motora. 

D) A pressão intracraniana, diplopia, reflexo fotomotor e 
resposta motora. 

E) O trauma crânio encefálico, midríase, otorragia e epistaxe. 
 

 
 
CSM, sexo feminino, 65 anos, foi admitida na unidade de 
clínica médica com diagnóstico de AVC (acidente vascular 
cerebral) há menos de 12 horas com lesão em lobo frontal 
evidenciada por tomografia computadorizada. É correto 
afirmar que a lesão no lobo frontal caracteriza-se por: 
 

A) hemiplegia e hemiparesia direita, que caracteriza que o 
AVC ocorreu no hemisfério direito, necessitando auxílio 
da enfermagem para manter o alinhamento corporal na 
posição funcional. 

B) hemiplegia e hemiparesia esquerda, que caracteriza que o 
AVC ocorreu no hemisfério esquerdo, necessitando 
auxílio da enfermagem para manter o alinhamento 
corporal na posição funcional. 

C) déficit sensorial tais como disfagia e parestesia esquerda, 
necessitando cuidados especiais para alimentação. 

D) heminopsia esquerda, que pode ser temporária ou 
permanente, necessitando cuidados especiais para se 
comunicar. 

E) prejuízo da memória, diminuição da concentração e outras 
funções intelectuais, as quais devem ser consideradas nas 
atividades de educação e reabilitação desenvolvidas pela 
enfermagem. 

 
 
 

S.L.F., sexo masculino, 60 anos, com DPOC (Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica) há 10 anos encontra-se 
internado na Clínica Médica há 5 dias com descompensação 
do quadro clínico devido à infecção. Apresenta cianose de 
extremidades, respiração de 26 mpm, e pulso em 108 bpm. 
Tem prescritos 2 litros/minutos de oxigênio por cateter nasal, 
nebulização com broncodilatador três vezes ao dia, 
antibióticos e medicação sintomática. Considerando o quadro 
do paciente, analise as ações do enfermeiro a seguir 
enumeradas. 
 

1. O uso do cateter nasofaríngeo pode causar irritação da 
mucosa nasal, devendo ser trocado com freqüência, 
alternando as narinas. 

2. A nebulização será feita através da fonte de ar 
comprimido e não de oxigênio, pois a paciente apresenta 
retenção crônica de CO2, que atua como estímulo 
respiratório. 

3. A gasometria arterial de controle, ao ser coletada pela 
enfermeira, deverá ser preferencialmente em artéria 
radial. 

4. A respiração diafragmática e a tosse efetiva devem ser 
estimuladas para melhoria da ventilação e das trocas 
gasosas. 

5. A posição de Trendelemburg, no leito, favorece ao 
paciente fazer exercícios respiratórios e à amplitude 
pulmonar. 

 

Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
 
 

A insuficiência renal crônica, doença que pode ter várias 
complicações e risco de morte, é a deterioração progressiva e 
irreversível da função renal, e requer cuidados de enfermagem 
complexo. Dentre os diagnósticos de um paciente renal recém-
admitido na clínica médica relacionados abaixo, qual deles 
requer cuidados de enfermagem prioritários? 

 
A) Nutrição alterada: ingestão menor que as necessidades 

corporais relacionada com anorexia, náuseas, restrições 
da dieta e mucosas orais alteradas. 

B) Intolerância à atividade, relacionada com a fadiga, 
anemia e retenção de produtos residuais. 

C) Excesso de volume líquido, relacionado com diminuição 
do débito urinário, excessos na dieta e retenção de sódio 
e água. 

D) Déficit do conhecimento com relação à condição e 
tratamento. 

E) Distúrbio da auto-estima, relacionada com a 
dependência, mudanças de papel e alteração da imagem 
corporal. 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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A respeito dos traumatismos músculos-esqueléticos, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) Contusão é uma lesão dos tecidos moles produzida pela 

força de uma pancada, como soco, batida ou queda, 
podendo haver dor, edema, equimose e hematoma. 

B) Entorse é uma lesão das estruturas ligamentares que 
circundam uma articulação, apresentando edema e dor à 
movimentação, e que foi causada por um puxão violento 
ou movimento de torção. 

C) Luxação de uma articulação ocorre quando as superfícies 
dos ossos, que formam a articulação deixam de 
permanecer em contato anatômico, não sendo necessário 
imobilizar a região até que o paciente seja encaminhado à 
emergência. 

D) Fratura é a quebra da continuidade do osso, sendo 
definida de acordo com o tipo e extensão, e é considerada 
simples quando a pele não sofre ruptura. 

E) O tratamento das contusões, distensão e entorses consiste 
em repouso, elevação da parte afetada e aplicação de frio 
e bandagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero 
e de Mama - Viva Mulher consiste no desenvolvimento e na 
prática de estratégias que reduzam a mortalidade e as 
repercussões físicas, psíquicas e sociais do câncer do colo do 
útero e de mama. Por meio de uma ação conjunta entre o 
Ministério da Saúde e todos os Estados brasileiros, além do 
Distrito Federal. Sobre o programa analise as afirmativas 
abaixo. 

 
1. O Programa Viva Mulher oferece serviços de prevenção e 

detecção precoce em estágios iniciais da doença, assim 
como tratamento e reabilitação em todo o território 
nacional. 

2. Para impedir o avanço do câncer de colo de útero no 
Brasil, o Programa Viva Mulher desenvolve ações de 
detecção precoce, dirigidas às mulheres na faixa etária de 
25 a 59 anos de idade. 

3. O Programa Viva Mulher recomenda o rastreamento do 
câncer de colo de útero através da realização do exame 
preventivo (Papanicolaou) em mulheres sem os sintomas 
da doença, com o objetivo de identificar aquelas que 
possam apresentar a doença em fase inicial, quando o 
tratamento pode ser mais eficaz.  

4. Com intuito de detectar as lesões malignas da mama, o 
Programa Viva Mulher preconiza a realização do exame 
clínico das mamas para mulheres de todas as faixas 
etárias, como parte do atendimento integral à mulher. Em 
mulheres acima de 40 anos de idade, o exame clínico das 
mamas deve ser realizado anualmente, aquelas na faixa 
etária de 50 a 69 anos recomenda-se a realização de uma 
mamografia, pelo menos, a cada dois anos.  

5. As mulheres submetidas ao rastreamento devem ter 
garantido o acesso aos exames de diagnóstico, ao 
tratamento e ao acompanhamento das alterações 
encontradas. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 QUESTÃO 33
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O diagnóstico do câncer baseia-se na clínica apresentada pelo 
paciente e nos resultados de avaliações diagnósticas das quais 
o enfermeiro participa junto à equipe de médica. Sobre os 
exames diagnósticos, relacione os exames enumerados na 1ª 
coluna com os respectivos usos diagnósticos na detecção do 
câncer enumerados na 2ª coluna. 
 
 
1. Identificação do marcador 

tumoral no sangue ou em 
outros líquidos corporais. 

(    ) Cânceres brônquicos 
e gastrintestinais. 

2. Tomografia computadorizada 
e/ou ressonância magnética. 

(    ) Cânceres abdominais 
e pélvicos. 

3. Ultra-sonografia de tecidos 
profundos. 

(    ) Cânceres de mama, 
colón, ovário, 
próstata, testículo e 
pulmão. 

4. Endoscopia dentro de 
cavidade ou abertura corporal. 

(    ) Cânceres ósseo, 
hepático, renal, 
cerebral e tireóideo. 

5. Imagens por medicina nuclear 
com ingestão intravenosa ou 
ingestão de radioisótopos. 

(    ) Cânceres 
neurológico, pélvico, 
abdominal, 
esquelético e 
torácico. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 1, 2, 4, 5, 3. 
B) 2, 1, 3, 4, 5. 
C) 3, 4, 5, 1, 2. 
D) 4, 3, 1, 5, 2. 
E) 4, 2, 3, 5, 1. 
 
 
 
Na assistência de enfermagem a pacientes oncológicos os 
cuidados paliativos são aqueles entendidos como: 
 
A) cuidados prestados a pacientes que aguardam o 

diagnostico de câncer e por isto ainda não recebem 
assistência especifica. 

B) cuidados prestados aos familiares dos pacientes que 
precisam de apoio emocional e suporte afetivo. 

C) cuidados prestados aos pacientes que iniciaram as 
terapêuticas de quimioterapia e radioterapia com o intuito 
de diminuição do tumor para posterior realização de 
cirurgia. 

D) cuidados ativos prestados a pacientes que estão em 
tratamento antitumoral e aguardam inicio da 
quimioterapia. 

E) cuidados ativos totais prestados a pacientes e às suas 
famílias quando se estabelece que o doente já não se 
beneficiará de tratamento antitumoral. 

 
 

 
 
 
 

Segundo o protocolo do Programa de Hanseníase do 
Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da 
hanseníase das formas paucibacilar e multibacilar, são: 
 

A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas. 
B) Poliquimioterapia, por 6 meses nas duas formas. 
C) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas. 
D) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 

12 meses, respectivamente. 
E) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses, 

respectivamente. 
 
 
 

O Sistema Nacional de Agravos de Notificação é alimentado 
por informações sobre casos de doenças e agravos que 
constam da lista nacional de doenças de notificação 
compulsória. Sobre este sistema, é correto afirmar: 
 

A) Todos os casos dessas doenças precisam ser notificados. 
De maneira análoga, quando não ocorrerem, não precisa 
ser feita nenhuma notificação. 

B) Além da lista nacional, os Estados e Municípios podem 
incluir outros problemas de saúde importantes em sua 
região. 

C) Para evitar que o sistema seja congestionado por dados 
supérfluos, só se notificará as doenças que tiverem 
comprovação. 

D) Os profissionais de saúde, por razões de sigilo, podem 
optar por não comunicar doenças como a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

E) O sistema informatizado, por ser muito suscetível a 
interferências externas, deve ser evitado na comunicação 
de informações. 

 
 
 

A doença de Alzheimer, forma mais comum de demência, é 
um distúrbio progressivo do sistema nervoso central, que 
afeta principalmente: 
 
A) a transmissão neuromuscular, a coordenação motora e a 

capacidade intelectual. 
B) a capacidade intelectual e emocional e a coordenação 

dos movimentos coreiformes involuntários. 
C) os centros cerebrais responsáveis pelo controle e 

regulação dos movimentos e bradicinesia. 
D) habilidades de pensar, raciocinar, memorizar, afetando as 

áreas da linguagem e produz alterações no 
comportamento. 

E) a bainha de mielina, a capacidade intelectual e a 
transmissão neuromuscular. 

 
 
 
 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um termo 
que se refere a um grupo de condições caracterizado por 
resistência aumentada ao fluxo aéreo respiratório; um dos 
objetivos do tratamento é reverter essa obstrução do fluxo 
aéreo. Quanto aos cuidados de enfermagem a serem 
realizados, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. Estimular a participação do paciente em programas do 

combate ao tabagismo. 
2. Administrar broncodilatadores sempre que o paciente 

solicitar ou apresentar dispnéia. 
3. Administrar corticosteróides, usados para efeito 

antiinflamatório, somente por via endovenosa. 
4. Monitorar a terapia com oxigênio suplementar para o 

paciente com hipoxemia. 
5. Observar a quantidade, a coloração e consistência do 

escarro. 
 
Estão corretas apenas 
 
A) 1 e 3. 
B) 1, 4 e 5. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
Através da Acreditação Hospitalar, a instituição de saúde tem 
a possibilidade de realizar um diagnóstico objetivo acerca do 
desempenho de seus processos, incluindo as atividades de 
cuidado direto ao paciente e aquelas de natureza 
administrativa, ou seja, funcionando de acordo com padrões 
internacionais de qualidade. Para que um serviço de saúde 
alcance o nível 2 de Acreditação pela ONA - Organização 
Nacional de Acreditação, é necessário que, além do previsto 
no nível 1, 
 
A) tenha habilitação do corpo funcional, segurança nas ações 

assistenciais e estrutura em expansão. 
B) demonstre evidências de adoção de planejamento na 

organização da assistência e atividades de apoio, práticas 
de auditoria e foco no cliente. 

C) exiba constantes esforços de atualização tecnológica, faça 
atualização profissional e tenha um sistema de informação 
que constantemente forneça taxas e indicadores. 

D) apresente alvará de regularidade da inspeção da 
Vigilância Sanitária, tenha Comissão de Prontuários e 
Óbitos e Serviço de Treinamento para recém-admitidos. 

E) atenda a todos os níveis de complexidade de assistência à 
saúde, seja reconhecido como de excelência nos órgãos de 
comunicação social e mantenha uma ouvidoria 
permanente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




