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ENFERMEIRO 

 

1. Durante o uso de diuréticos, dentre os efeitos 

colaterais, o mais frequente é: 
a) Hipoglicemia. 
b) Hipercalemia. 
c) Hiponatremia. 
d) Hipercalcemia. 

 

2. Período ideal para realização do teste do pezinho: 

a) Ao nascer. 
b) 5º dia de vida. 
c) Nos primeiros 30 dias de vida. 
d) Em qualquer época da vida. 

 

3. Tem indicação de cirurgia emergencial: 
a) Histerectomia. 

b) Hérnia simples. 
c) Amigdatectomia. 
d) Hemorragia maciça. 

 

4. Droga que tem ação anticoagulante: 

a) Heparina. 
b) Protamina. 
c) Digitoxina. 
d) Adrenalina. 

 

5. O paciente é considerado tuberculoso após que tipo 

de exame? 
a) Clínico. 
b) PPD. 

c) Radiológico. 
d) Bacteriológico. 

 

6. Como chamamos a expectoração de sangue pelo 

trato respiratório, um dos sintomas de doenças 
pulmonares e cardíacas? 
a) Epistaxe. 
b) Hematopoiese. 
c) Hematêmese. 
d) Hemoptise. 

 

7. Parasitose que ataca o trato biliar humano 
provocando lesões graves: 

a) Giárdia lambia. 
b) Áscaris lumbricoides. 
c) Shistossoma mansoni. 
d) Entamoeba histolítica. 

 

8. Estomatite é a inflamação que se dá: 

a) No esôfago. 
b) No intestino. 
c) Na boca. 
d) No estômago. 

 

9. O raquitismo é causado pela falta de cálcio e de 
vitamina: 

a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 

 
 
 

10. Reflexo importante na indicação de patologia 

neurológica: 
a) Tosse. 
b) Moro. 
c) Homan. 

d) Babinski. 
 

11. Dentre os sinais, podemos dizer que é o primeiro de 
hipertensão intracraniana: 

a) Vômitos.  
b) Paralisia. 

c) Letargia. 
d) Convulsão. 

 

12. O garroteamento é indicado no ofidismo de que tipo? 

a) Laquético. 
b) Elapídico. 
c) Botrópico. 
d) Crotálico. 

 

13. Sinal presente na insuficiência respiratória aguda: 
a) Cianose. 

b) Bradicardia. 
c) Febre. 
d) Tosse. 

 

14. Presença de vômito com sangue: 

a) Enterorragia. 
b) Hemoptise. 
c) Hematêmese. 
d) Hematúria. 

 

15. Em uma situação de emergência, após um parto, o 
coto umbilical do recém-nascido deve ser envolvido 
em gaze, e embebida com: 

a) Cloro. 
b) Água oxigenada. 
c) Álcool. 
d) Iodo. 

 

16. A amamentação não está contraindicada, no seguinte 

caso: 
a) Criança com lábio leporino. 
b) Mãe com hepatite B. 
c) Criança com fenda palatina. 

d) Mãe em uso de penicilina. 
 

17. Como denominamos o deslocamento da placenta da 
parede uterina após o parto? 

a) Manobra de Rotgen. 
b) Método de Leboyer. 
c) Delivramento. 
d) Epsiotomia. 

 

18. A terapia heparínica no pré-operatório, como 

profilaxia de trombo embolia pulmonar pós-
operatória, é indicada para quais pacientes? 
a) Com flebite séptica. 
b) Com fraturas agudas. 

c) Com endocardite bacteriana aguda. 
d) Com trombose venosa profunda. 
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19. Podemos destacar, dentre os possíveis fatores 

etiológicos da hiperêmese gravídica, o fator: 
a) Alérgico. 

b) Neurológico. 
c) Hereditário. 
d) Psicológico. 

 

20. Medicamento estimulante das contrações uterinas 

que é indicado no trabalho de parto: 
a) Ocitocina. 
b) Hioscina. 
c) Vacomicina. 
d) Furosemida. 

 

21. A pressão arterial de uma parturiente deve ser 

aferida: 
a) Durante as contrações. 

b) Após as contrações. 
c) Antes das contrações. 
d) Entre as contrações. 

 

22. Os sintomas mais comuns resultantes de um 

desequilíbrio cardíaco são: 
a) Dor torácica, palpitações, edema. 
b) Palidez cutânea, sudorose, disúria. 
c) Náuseas, cianose, tremores. 
d) Fadiga, dispneia, hematêmese. 

 

23. A nutrição parenteral total é indicada para que tipo 
de pacientes? 

a) Com fístula entero-cutânea. 
b) Com pancreatite aguda. 
c) Com úlcera duodenal. 
d) Com colite ulcerativa. 

 

24. Aproximadamente quanto tempo dura o puerpério 

normal? 
a) Três semanas. 
b) Quatro semanas. 
c) Cinco semanas. 

d) Seis semanas. 
 

25. É uma das causas de hipercalemia: 
a) Tensão emocional. 

b) Vômitos incoercíveis. 
c) Diarreia intensa. 
d) Drenagem gástrica excessiva. 

 

26. Quadro clínico não característico de um paciente com 

tuberculose pulmonar: 
a) Suores noturnos. 
b) Emagrecimentos.  
c) Aumento da salivação. 
d) Tosse. 

 

27. Podemos dizer que é a causa mais comum de morte 
cerebral: 

a) Anóxia. 

b) Virose. 
c) Traumatismo.  
d) Radiação. 

 
 
 

 
 

28. Qual é a substância considerada antídoto universal 

contra envenenamento por via oral? 
a) Leite. 

b) Água. 
c) Café. 
d) Vinho. 

 

29. A cirurgia _________ enquadra-se na categoria de 

cirurgias potencialmente contaminadas. A lacuna é 
corretamente preenchida com: 
a) Esplenectomia. 
b) Enxertia cutânea. 
c) Herniorrafia. 

d) Gastroduodenectomia. 
 

30. Conhecido também como “febre quebra-ossos”: 
a) Leptospirose. 

b) Hanseníase. 
c) Dengue. 
d) Tuberculose. 

 

31. Na hemoptise, o sangramento é proveniente de qual 

órgão? 
a) Estômago. 
b) Esôfago. 
c) Pulmão. 
d) Intestino. 

 

32. A Bordatella pertussis é o agente infeccioso de qual 
doença? 

a) Difteria. 
b) Coqueluche. 
c) Tétano. 
d) Cólera. 

 

33. Na imunização ativa, é administrado que tipo de 

substância? 
a) Anticorpo. 
b) Antibiótico. 
c) Antídoto. 

d) Antígeno. 
 

34. É a substância básica do Lasix: 
a) Clorotalidona. 

b) Furosemia. 
c) Aldazida. 
d) Espironolactona. 

 

35. Para alívio da flatulência é recomendável a 

administração de clister do tipo: 
a) Adstringente. 
b) Emoliente. 
c) Carminativo. 
d) Purgativo. 
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36. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O substantivo guardião admite dois plurais: 
guardiões e guardiães. 

b) O vício de linguagem Estrangeirismo 
caracteriza-se pelo emprego de palavras, 
expressões e construções alheias ao idioma que a 
ele chegam por empréstimos tomados de outra 
língua. 

c) Dígrafo é o emprego de duas letras para a 
representação gráfica de um só fonema. 

d) Ao conjugar o verbo crer na primeira pessoa do 
singular do pretérito perfeito do modo indicativo 
tem-se crei.  
 

37. Sobre os plurais dos substantivos ermitão, ônix e 

sênior, assinale a alternativa correta: 

a) O substantivo ermitão apresenta três plurais 
corretos: ermitãos, ermitões, ermitães. 

b) O plural correto do substantivo ônix é ônixs. 
c) O plural correto do substantivo sênior é sêniors, 

e do substantivo ermitão é ermitões. 
d) O plural correto do substantivo ônix é ônix, e do 

substantivo sênior é sêniors. 
 

38. Analise as assertivas abaixo em relação à 

concordância dos termos: 
I. Encomendou dois ternos cinza. 
II. Durante as férias havia bastante pessoas no 

parque. 
III. Estas férias serão as mais incríveis possível. 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 

 

39. Há uma gradação na qualidade expressa pelo 

adjetivo. Considerando o grau superlativo absoluto, 
analise as afirmações abaixo e indique a alternativa 
em que todos os superlativos encontram-se corretos: 

I. Os remédios foram ______ (maléficos) para 

mim. 
II. É ______ (provável) que papai seja eleito 

síndico do condomínio. 
III. Meu genro é um rapaz ______ (íntegro). 

a) Malefiquissímos – probabilíssimo – integérrimo. 

b) Maleficentíssimos – probabilíssimo – integérrimo. 
c) Malefiquissímos – probabíssimo – integríssimo. 

d) Maleficentíssimo – probabilíssimo – integríssimo. 
 

40. O amor aos filhos impulsionou-o ao sucesso! Na 

oração, o termo destacado se classifica como: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Complemento nominal. 
c) Aposto. 
d) Vocativo. 

 

41. Assinale a alternativa incorreta quanto à relação 

grafia/significado: 
a) Vamos cumprimentá-lo pelo aniversário? 

b) Em plena sala de aula, tachou o aluno de 

ignorante. 
c) Ficou preso naquela cela imunda. 
d) Vou cozer um casaco de lã para Olga. 

 
 
 

42. Leia o texto abaixo: 

Padre é preso na Itália por participar de 
genocídio em Ruanda 

A polícia italiana prendeu um padre que servia em uma 
igreja toscana sob acusações de envolvimento no 
genocídio de Ruanda em 1994. Emmanuel Mihigo 
Uwayezu, de 47 anos, nega a acusação e diz que tentou 
salvar vidas durante o genocídio. Em maio, o grupo 
African Rights acusou Uwayezu de estar envolvido no 
massacre de 80 jovens no sul de Ruanda. Uwayezu, que 

trabalhava na Itália há mais de 12 anos e servia como 
padre em uma igreja da cidade de Empoli, na Toscana, 
foi preso a pedido das autoridades ruandesas. Ele está 
em custódia esperando extradição, disse a polícia.  
Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,padre-e-preso-

na-italia-por-participar-de-genocidio-em-ruanda,453731,0.htm, acessado 

em 23 de junho de 2010. 

Sobre o genocídio de Ruanda, ocorrido em 1994, 
pode-se afirmar que: 
a) Ruanda tornou-se independente da Bélgica em 

1962. Desde então tem vivido conflitos internos 
envolvendo os hutu e tutsi, grupos étnicos 

secularmente rivais.   
b) A Organização das Nações Unidas impediu que 

um maior número de hutu fosse morto devido à 
rápida ação das tropas de paz da ONU. 

c) Grande parte dos mortos era formada por 
muçulmanos, que foram atacados por milícias 
israelenses na fronteira de Ruanda com Israel. 

d) Os Estados Unidos enviou centenas de soldados 
para reforçar a proteção dos tutsi contra os 

ataques da etnia zulu.   
 

43. Uma das culturas agrícolas mais antigas do Brasil 

ocorre em solos denominados de massapê, onde o 
clima predominante apresenta forte umidade e calor. 
Estas características referem-se: 
a) À soja, cultivada em áreas subtropicais. 
b) Ao trigo, plantado em áreas litorâneas do 

planalto paulista. 
c) À cana-de-açúcar, cultivada na Zona da Mata 

nordestina. 
d) Ao feijão, cultivado na zona rural mineira. 

 

44. De modo geral, consideram-se três estágios 

econômicos sucessivos no desenvolvimento histórico 
do capitalismo. Desta forma, pode-se propor que o: 
a) Capitalismo comercial é caracterizado pelo 

predomínio da atividade comercial e pelo 

surgimento do trabalho assalariado, entre os 
séculos XI e XVIII. 

b) Capitalismo industrial corresponde ao 
desenvolvimento da atividade industrial de forma 
artesanal durante os séculos X e XII. 

c) Capitalismo financeiro representa o controle da 

economia pelos banqueiros. Este estágio do 
capitalismo surge no final do século VI nas 
sociedades tribais africanas. 

d) Capitalismo monopolista representa a fase da 
ampla concorrência entre os empreendedores. 

Este estágio do capitalismo iniciou-se na relação 
metrópole-colônia durante o imperialismo no 

século XIV. 
 
 
 




http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,padre-e-preso-na-italia-por-participar-de-genocidio-em-ruanda,453731,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,padre-e-preso-na-italia-por-participar-de-genocidio-em-ruanda,453731,0.htm
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45. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, 

trouxe algumas consequências para a geopolítica 
mundial. Sobre esta fase da história, pode-se afirmar 

que: 
a) Houve o fortalecimento dos grandes impérios 

africanos e asiáticos. 
b) A hegemonia europeia foi derrotada com o 

surgimento de duas novas potências mundiais: 
Estados Unidos e União Soviética. 

c) As nações árabes alcançaram a hegemonia 

mundial após a queda do Império Russo.    
d) As nações latino-americanas obtiveram suas 

independências das metrópoles europeias. 
 

46. Determine dois números inteiros, positivos e 

consecutivos tais que a soma de seus quadrados seja 

61. 
a) -2; 3. 
b) 5; 6. 
c) -5; -6. 

d) 2; 3. 
 

47. Quantos dias consegue-se alimentar 2.000 frangos 

com 16.000 kg de ração, sabendo-se que 1.600 
desses mesmos frangos consomem 12.000 kg de 
ração em 30 dias? 
a) 34 dias. 
b) 35 dias. 
c) 32 dias. 
d) 28 dias. 

 

48. Certa quantia foi dividida entre duas pessoas, em 
partes inversamente proporcionais a 8 e 18. Sabendo 

que a diferença entre as partes é de R$ 450,00, o 
valor da menor parte é de: 
a) R$ 207,00. 
b) R$ 360,00. 
c) R$ 180,00. 
d) R$ 420,00. 

 

49. Numa loja, a soma dos preços dos produtos A e B 
era R$ 340,00. Durante uma promoção, o preço de A 
sofreu um desconto de 30%, passando a custar o 
mesmo que B. Desta forma, na promoção, a soma 

inicial dos preços sofreu uma redução de: 
a) R$ 60,00. 
b) R$ 50,00. 
c) R$ 40,00. 
d) R$ 30,00. 

 

50. Um triângulo equilátero tem 8 cm de lado. Se 
aumentarmos em 1 cm o lado, em quanto aumentará 
a área? 

a) 
    

 
. 

b) 
    

 
. 

c) 18. 
d) 12. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 







