
ENFERMEIRO(A) 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
 
01.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 
 
02. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 

 
 
 

04. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é: 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração 
 
05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais: 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
07. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
09. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
 



(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
13. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
 
14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 

 16. No serviço de urgência/emergência a classificação de 
risco é um processo dinâmico de identificação de 
pacientes que necessitam de tratamento imediato, de 
acordo com o potencial de risco, agravos a saúde ou grau 
de sofrimento. A crise convulsiva na identificação de 
prioridades é considerada: 
 
(A) prioridade zero. 
(B) prioridade 1. 
(C) prioridade 2. 
(D) prioridade 3. 
 
17. A hepatite viral é doença infecciosa de notificação 
compulsória, causada por tipos diferentes de vírus, com 
comportamentos epidemiológicos e transmissibilidade 
distinta. Em relação a estes aspectos da doença, a 
consideração apropriada é: 
 

(A) os imunocomprometidos tornam-se frequentemente 
portadores crônicos quando infectados pelo vírus B da 
hepatite. 

(B) a hepatite do tipo A é uniformemente distribuída entre as 
faixas etárias e transmitida por via orofecal. 

(C) a hepatite A é mais comum em crianças, que 
freqüentemente se tornam portadores crônicos do vírus. 

(D) a transmissão percutânea é responsável por todos os 
casos de hepatite pelo vírus B. 

 
 18. Puerpera Rh negativo encontra-se no primeiro dia pós-

parto normal com recém nascido vivo, Rh positivo. A 
isoimunização com imunoglobulina Rh é: 
 
(A) indicada, caso a puerpera apresente teste de Coombs 

indireto positivo e deve ser ministrada até 48 horas após o 
parto. 

(B) útil, caso a puerpera apresente anticorpos Rh na corrente 
sanguínea e deve ser ministrada até 48 horas após o 
parto. 

(C) indicada, caso a puerpera apresente teste de Coombs 
indireto negativo e deve ser ministrada até 72 horas após 
o parto. 

(D) definitiva e protegerá a puerpera numa gravidez 
subseqüente, quando ministrada até 72 horas após o 
parto. 

 
19. No 1º pós-operatório, foi prescrito a J.A.M. uma 
solução de SG 5% - 500 mL com KCl 19,1% - 10 mL, para 
correr em 24 horas. Considerando que a unidade só 
dispõe de ampola de KCl a 10% - 10 mL, o volume de KCl, 
em velocidade de infusão, em microgotas por minuto 
(mcg/min) são, respectivamente: 
 
(A) 21,2 mL – 21 mcg/min. 
(B) 21,2 mL – 14 mcg/min. 
(C) 19,1 mL – 21 mcg/min. 
(D) 19,1 mL  - 14 mcg/min. 
 

 20. Temos uma prescrição médica de 2.000 mL de 
Permanganato de Potássio (KMNO4) a 1:40.000. Na 
unidade temos comprimidos de 100 mg. Quantos 
comprimidos são necessários para obtermos a solução 
prescrita, se este for diluído em 10 ml de água. 

 
(A) 0,5 comprimidos e 5 mL. 
(B) 1 comprimido e 5 mL. 
(C) 1 comprimido e  0,5 mL. 
(D) 0,5 comprimidos e 10 mL. 
 

 21. Na administração de medicamentos, a ação 
farmacológica, a via de administração, o volume e o 
tempo de infusão são diferentes em recém nascidos, 
lactantes, pré-escolares e adultos, devido peculiaridades 
anatômicas e fisiológicas.  

 
 Em crianças: 

 
(A) a produção de enzimas carreadoras é pequena, o que leva 

ao acúmulo de drogas nos rins, diminuindo sua 
metabolização e eliminação. 

(B) a composição muscular e de gordura são menores, a 
quantidade de água extracelular é maior e os sistemas 
enzimático, renal e hemato-encefálico são imaturos. 

(C) o sistema cardiovascular é pouco desenvolvido e, 
conseqüentemente, menos sujeito as alterações 
vasculares decorrentes de fatores ambientais. 

(D) a superfície em relação a massa corporal é menor e a 
perda de água e a capacidade de absorção pela pele são 
menores. 

 
  
 



 22. A participação popular é um dos princípios do Sistema 
Único de Saúde. A Lei nº. 8.142/90 prevê essa participação 
em todas as esferas de governo, nas seguintes instâncias: 
Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.  

 
 O Conselho Municipal de Saúde: 

 
(A) tem caráter deliberativo. Atua na formulação de estratégias 

e no controle da execução da política de saúde no 
município e é formado por representantes dos usuários 
em número equivalente aos dos representantes de outros 
segmentos. 

(B) tem caráter consultivo. Pode contar com a participação de 
enfermeiras como representantes dos prestadores de 
serviço público, em número paritário e equivalente ao dos 
representantes dos usuários e dos privados. 

(C) deve ser a democratização da saúde. Tem o secretário 
municipal de saúde como presidente nato, que não 
poderá delegar esta função a representantes de usuários. 

(D) deve zelar pela proteção dos trabalhadores da saúde. É 
composto, de forma majoritária, por representantes dos 
usuários que devem reivindicar assistência médica com 
qualidade a toda comunidade. 

 
 23. Grávida no 3º mês de gestação, 36 anos, fazendo pré-

natal na Unidade Básica de Saúde, solicita a enfermeira 
licença para consultar os resultados dos seus exames 
laboratoriais e as anotações constantes em seu 
prontuário clínico.  

 
 A enfermeira não permitiu e agiu de forma: 

 
(A) ética, porque a usuária não compreenderia a linguagem 

utilizada pelos profissionais de saúde. 
(B) ética, porque o prontuário é um documento sigiloso do 

serviço de saúde. 
(C) não ética, porque a enfermeira não discutiu com a equipe 

de saúde antes de tomar a decisão. 
(D) não ética, porque o prontuário é um documento do usuário 

e ele tem direito de acessá-lo a qualquer momento. 
 

 24. A medida indireta da pressão arterial é feita com 
estetoscópio e com esfignomanômetro, periodicamente 
testado e calibrado. Considera-se adequado o 
procedimento em que: 
 
(A) a largura da bolsa de borracha do manguito corresponda a 

60% da circunferência do braço e seu comprimento 
envolva pelo menos 40% do braço. 

(B) o paciente não tenha praticado exercícios físicos, ingerido 
bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumado até 30 
minutos antes da medida. 

(C) o valor registrado da pressão sistólica corresponda ao 
momento do desaparecimento do som de Korotkoff, 
exceto em pacientes cardiopatas. 

(D) a segunda medida seja feita imediatamente após a 
primeira, desde que o paciente esteja em repouso. 

 
25. Paciente do sexo masculino, 46 anos, internado no 1º 
dia pós-operatório de hemicolectomia. Ao planejar a 
assistência de enfermagem, inclui-se a observação dos 
sons intestinais e de qualquer desconforto, dor ou 
distensão abdominal, para investigar a presença de: 
 
(A) infecção hospitalar. 
(B) evisceração das alças intestinais. 
(C) íleo paralítico. 
(D) deiscência de sutura. 
 

 26. Paciente de 25 anos está hospitalizado com trauma 
cranioencefálico decorrente de acidente automobilístico. 
Não responde aos estímulos verbais ou dolorosos. Na 
fase de coleta de dados de enfermagem é prioritária, entre 
outras, a observação: 

(A) do aumento do pulso. 
(B) da eliminação urinária. 
(C) da respiração superficial e regular. 
(D) das alterações nas pupilas. 
 

 27. O número de casos novos ou iniciados em 
determinado período de tempo relacionado ao total da 
população exposta ao risco de contrair determinada 
enfermidade denomina-se coeficiente ou taxa de: 
 
(A) morbidade. 
(B) incidência. 
(C) prevalência. 
(D) freqüência.  
 

 28. Associe os métodos de proteção anti-infecciosa 
indicados para os diferentes artigos usados nas 
instituições hospitalares. 
 
(1) artigos não críticos 
(2) artigos semi críticos 
(3) artigos críticos 
(4) artigos contaminados 
 
(   ) descontaminação prévia 
(   ) processo de esterilização 
(   ) constante limpeza 
(   ) processo de desinfecção 
 
A resposta correta é: 
 
(A) 4, 3, 1, 2. 
(B) 4, 3, 2, 1. 
(C) 2, 3, 4, 1. 
(D) 2, 4, 1, 3. 
 

 29. Leia atentamente as frases, verifique a(s) 
INCORRETA(S) e assinale: 
 
(1) a transmissão por aerossóis é igual a transmissão por 

gotículas. 
(2) são exemplo de doenças de transmissão por gotículas a 

doença meningocócica, coqueluche, difteria, caxumba e 
rubéola. 

(3) a transmissão por gotículas ocorre através do contato 
próximo com paciente, portanto, a transmissão não ocorre 
em distâncias maiores, por períodos prolongados e nem 
por partículas suspensas no ar. 

(4) as precauções padrão representam um conjunto de 
medidas que devem ser aplicadas somente no 
atendimento de pacientes infectados e na manipulação de 
equipamentos e artigos contaminados ou sob suspeita de 
contaminação. 

 
(A) alternativa incorreta, somente 1. 
(B) alternativa incorreta, somente 1 e 3. 
(C) alternativa incorreta, somente 4. 
(D) alternativa incorreta, 1 e 4. 
 

 30. Considerando a especificidade das coberturas 
utilizadas para o tratamento de feridas é CORRETO 
afirmar: 
 
(A) o filme de poliuretano promove a epitelização das feridas e 

reduz o processo infeccioso e a dor. Devendo ser trocado 
quando houver acúmulo de exsudato. 

(B) a solução de papaína a 2 % é irritativa sobre a pele 
íntegra, ao ser utilizada em bordas da colostomia, deverá 
ser realizada a higiene prévia com água boricada. 

(C) os alginatos têm propriedades hemostáticas e podem ser 
adequados de acordo com o tamanho da ferida e devem 
ser trocados apenas quando estiverem saturados. 

(D) o hidrogel é um gel transparente, composto por elementos 
polivinil pirrolidona (PVP) não podendo ser associado ao 



alginato de sódio, pois teria sua capacidade de reparação 
tecidual inibida. 

 
31. A que destina a utilização do cateter de Swan-Ganz: 
 
(A) mensuração da resistência arteriolar periférica somente. 
(B) mensuração da resistência venular periférica somente. 

 (C) mensuração de ambas as resistências vasculares 
periféricas, arteriolar e venular. 
(D) mensuração da pressão capilar pulmonar. 
 

 32. Um paciente com sangramento por varizes de esôfago 
em que o balão de SANGSTAKEN foi colocado é ERRADO 
afirmar: 
 
(A) o balão pode permanecer por até 96h sem perigo de 

complicações. 
(B) a necrose da parede do esôfago e fundo gástrico pode 

ocorrer com a permanência do balão. 
(C) o balão deve permanecer no máximo inflado por 72h. 
(D) a pneumonia por aspiração é uma complicação temível 
 

 33. A Estratégia Saúde da Família (ESF) prioriza as ações 
de prevenção, promoção e recuperação da saúde das 
pessoas, de forma integral e contínua. A equipe de saúde 
em visita familiar entrevistou M.A.S., mulher de 45 anos, 
balconista, que fez o seguinte relato: 
 
● A filha de 22 anos que esteve internada na unidade de 

psiquiatria do Hospital Geral por apresentar episódio 
depressivo está frequentando o Hospital Dia. No entanto, 
tem dificuldade de levá-la e retirá-la devido ao seu horário 
de trabalho e o custo do ônibus. 

 
● O marido está com 52 anos, desempregado, é usuário de 

álcool e volta tarde e embriagado para casa, o que 
ocasiona brigas e agressões. M.A.S. mostra alguns 
hematomas resultado dessas agressões. 

 
● Sente-se desesperançosa com relação ao futuro da filha, 

cansada em ter que trabalhar para manter as despesas 
da casa e lutar contra as adversidades, pensa, muitas 
vezes, em acabar com a própria vida para livrar-se deste 
fardo. 

 
 Sob o enfoque da saúde mental, as intervenções da 

equipe têm como AÇÃO EMERGENCIAL: 
 
(A) fazer reunião familiar e buscar encontrar alternativas de 

solução dos problemas. 
(B) avaliar o potencial suicida de M.A.S., assisti-la e, se 

necessário, encaminhá-la ao ambulatório de saúde 
mental. 

(C) entrevistar o marido e encaminhá-lo ao serviço de saúde 
mental para desintoxicação alcoólica e reabilitação. 

(D) orientar M.A.S. a procurar a delegacia da mulher no 
próximo episódio de agressão. 

 34. Paciente B.S., sexo feminino, portadora de 
miocardiopatia, internada na unidade de clinica médica, 
apresentou parada cardiorrespiratória. No momento do 
atendimento, o carrinho de emergência não tinha 
disponível ambú adulto e pilhas para laringoscópio. A 
enfermeira solicitou ao auxiliar de enfermagem que fosse 
a unidade mais próxima providenciar o material 
necessário. Até que o material estivesse disponível para o 
uso em B.S., passaram-se dez minutos. 
 
Com base nessa situação a enfermeira deve: 
 
(A) retirar as pilhas do laringoscópio e reservá-las para evitar o 
 desgaste. 
(B) realizar protocolo de conferência do carrinho de 

emergência da unidade. 

(C) solicitar inclusão de ambús e pilhas reservas no carrinho 
de emergência. 

(D) implementar um meio de comunicação mais rápido com as 
outras unidades. 

 
35. Em um hospital geral de médio porte a clínica cirúrgica 
tem 40 leitos, com taxa de ocupação de 80%, para o 
atendimento de pacientes com complexidade assistencial 
intensiva (Resolução COFEN – 189/1996). Compete ao 
enfermeiro gerente da unidade estabelecer a escala de 
distribuição de pessoal de enfermagem, considerando 
que: 
 
(A) para atender a complexidade assistencial referida é 

necessário um auxiliar de enfermagem por leito ocupado 
por 24 horas. 

(B) para melhor rodízio dos turnos é necessário a redução da 
permanência dos pacientes internados. 

(C) o dimensionamento de pessoal necessário depende do 
modelo assistencial preconizado. 

(D) para proporcionar folgas nos finais de semana é 
necessário dois turnos de 12 horas de trabalho cada um. 

 
INFORMÁTICA 

 
36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa? 
 
(A) Microsoft Word 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa? 
 
(A) Microsoft Windows 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, 
digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual 
valor será retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 35 
(B) 0 
(C)15 
(D)29 
 
39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, 
conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do 
Desktop, deve-se clicar em qual aba?   
 

 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Área de trabalho 
 



40 – Escolha a alternativa INCORRETA. 
 
(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação 
condicional, onde com base em condições é possível formatar 
dados e células. 
(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações por ordem crescente e decrescente. 
(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem 
duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por 
Categoria. 
(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações somente por ordem crescente. 
 
 
 


