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1. Dentre os materiais abaixo assinale o indispensável para 
realização da intubação endotraqueal: 
a) Cânula de Guedel. 
b) Oxímetro de pulso. 
c) Monitor. 
d) Laringoscópio. 

 

2. Qual é a 1º etapa de um processo administrativo? 
a) Planejamento. 
b) Gerenciamento. 
c) Direção. 
d) Controle. 

 

3. São deveres dos profissionais de enfermagem, exceto: 
a) Exercer a Enfermagem com justiça, competência, 

responsabilidade e honestidade. 
b) Garantir a continuidade da Assistência de Enfermagem. 
c) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade 

do cliente. 
d) Colocar seus serviços profissionais a disposição da 

comunidade em casos de emergência, epidemia e 
catástrofe, pleiteando vantagens para si. 

 

4. Marcos (32 anos) apresenta 140 pulsações por minuto. 
Nesse caso Marcos apresenta pulso: 
a) Arrítmico. 
b) Filiforme. 
c) Bradisfígmico. 
d) Taquisfígmico. 

 

5. Quando nos referimos à injeção subcutânea nos referimos à 
injeção do tipo: 
a) Intra-articular. 
b) Intramuscular. 
c) Hipodérmica. 
d) Intradérmica. 

 

6. É a primeira medida no caso de intoxicação 
medicamentosa: 
a) Aferir a temperatura. 
b) Lavagem gástrica. 
c) Aferir o pulso. 
d) Aferir a pressão arterial 

 

7. Ventilar o paciente é a primeira medida a ser tomada em 
caso de: 
a) Parada cardiorrespiratória. 
b) Derrame pleural. 
c) Traumatismo cranioencefálico. 
d) Acidente vascular cerebral. 

 

8. Um dos principais sintomas do ataque cardíaco é: 
a) Cefaleia intensa. 
b) Diarreia frequente. 
c) Dor nos rins e intestinos. 
d) Dor no peito, às vezes estendendo-se pelos braços. 

 

9. A lavagem vaginal é contraindicada na seguinte 
circunstância: 
a) Menstruação. 
b) Pré-operatório. 
c) Vaginite. 
d) Leucorreia. 

 

10. Procedimento de enfermagem realizado habitualmente nos 
pacientes com meningite: 
a) Verificação da temperatura. 
b) Aferição de peso e altura. 
c) Mensuração de circunferência abdominal. 
d) Realização de tricotomia craniana. 

 

11. O porta-agulha pertence a qual grupo na classificação do 
instrumental cirúrgico? 
a) Densidade. 
b) Redução. 
c) Síntese. 
d) Superfície. 

 

12. É indicação para transfusão sanguínea: 
a) Enterorragia. 
b) Hematomielia. 
c) Diarreia. 
d) Poliúria. 

 

13. A hematúria é a perda de sangue através: 
a) De escarro. 
b) Das fezes. 
c) Da urina. 
d) De vômitos. 

 

14. Como deve ser feito o transporte dos imunobiológicos? 
a) Em caixa de papelão. 
b) Em caixa térmica. 
c) Em câmara fria. 
d) Em bolsas térmicas com temperatura entre 18º a 24º. 

 

15. Quando administramos algum tipo de injeção na região do 
deltóide devemos ter cuidado para não provocar lesão no 
nervo: 
a) Ciático. 
b) Radial. 
c) Ilíaco. 
d) Tibial. 

 

16. A vacinação em crianças é contraindicada em qual 
situação? 
a) Sob ação de imunossupressores. 
b) Em uso exclusivo do leite materno. 
c) Em uso de antibiótico. 
d) Com história de prematuridade. 
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17. A doença que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, em 
uma mesma região, e espalha-se rapidamente, é conhecida 
como: 
a) Caso isolado. 
b) Endemia. 
c) Epidemia. 
d) Pandemia. 

 

18. A primeira menstruação da mulher é denominada de: 
a) Dismenorreia. 
b) Menopausa. 
c) Menarca. 
d) Amenorreia. 

 

19. À direção estadual do SUS compete coordenar e, em 
caráter complementar, executar ações e serviços, exceto: 
a) De alimentação e nutrição. 
b) De saneamento básico. 
c) De vigilância epidemiológica. 
d) De vigilância sanitária.  

 

20. Durante a gravidez deve-se vacinar a gestante contra: 
a) Tétano. 
b) Caxumba. 
c) Sarampo. 
d) Todos os anteriores. 

 

21. Qual a duração do período de puerpério? 
a) 4 semanas. 
b) 6 semanas. 
c) 8 semanas. 
d) 10 semanas. 

 

22. É uma das complicações que o repouso prolongado no leito 
pode causar no paciente: 
a) Doença de Addison. 
b) Falência renal. 
c) Urolitíase e cistite. 
d) Pielite. 

 

23. É a região mais adequada para a injeção intramuscular: 
a) Antebraço. 
b) Panturrilha. 
c) Coxa. 
d) Abdômen. 

 

24. O exame de curva glicêmica é indicado para a avaliação de: 
a) Acidose diabética. 
b) Glicosúria. 
c) Tolerância à glicose. 
d) Glicemia. 

 

25. As soluções hipertônicas devem ser aplicadas:  
a) Por via intramuscular. 
b) Por via intravenosa. 
c) Por via subcutânea. 
d) Por via intradérmica. 

 

26. É a complicação habitual do sarampo na criança: 
a) Pielonefrite. 
b) Gastroenterite. 
c) Disenteria. 
d) Pneumonia. 

 

27. As aplicações frias não são indicadas em quais casos: 
a) Tensão muscular. 
b) Estase circulatório. 
c) Febre. 
d) Inflamação. 

 

28. Devemos administrar a insulina por via: 
a) Oral, antes das refeições. 
b) Oral, depois das refeições. 
c) Intravenosa, realizando rodízio nos locais de aplicação. 
d) Subcutânea, realizando rodízio nos locais de aplicação. 

 

29. Para efetuar a limpeza do intestino grosso, devemos aplicar 
um clister do tipo: 
a) Adstringente. 
b) Carminativo. 
c) Padrão. 
d) Purgativo. 

 

30. A sigla da vacina BCG significa: 
a) Bastões de Calmette e Guerin. 
b) Bacilo de Calmette e Guerin. 
c) Bacilos de Células Genéticas. 
d) Bastões e Camadas de Germes. 

 

31. Não é uma das penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem: 
a) Detenção. 
b) Censura. 
c) Suspensão do Exercício Profissional. 
d) Cassação do direito ao Exercício Profissional. 

 

32. Quais os vetores da transmissão da febre tifóide? 
a) Percevejos. 
b) Moscas. 
c) Aranhas. 
d) Ratos. 

 

33. O banho no recém-nascido deve ser evitado quando ele 
apresentar: 
a) Descamação cutânea. 
b) Icterícia. 
c) Hipotermia. 
d) Mecônio. 

 

34. Como é conhecida a hemorragia proveniente do estômago? 
a) Metrorragia. 
b) Hematêmese. 
c) Melena. 
d) Hemoptise. 
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35. Para crianças portadoras de doenças imunossupressoras 
qual o tipo de isolamento empregado: 
a) Entérico. 
b) Urinário. 
c) Reverso. 
d) Restrito. 
 

36. Leia as afirmações abaixo: 
I. Este cliente reformou todo o piso da casa.  

II. A criança estava febril.   
III. O cônjuge tomou os medicamentos necessários.  

Não está nítido se a oração refere-se a homem ou mulher 
em: 
a) Em I e III. 
b) Em II e III. 
c) Em II apenas. 
d) Em III apenas. 

 

37. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está 
corretamente empregada: 
a) Não conseguimos viajar, pois a serração estava intensa.  
b) Os garotos infligiram às normas do colégio.  
c) Os espectadores estavam ansiosos para assistir à pré-

estreia do filme.  
d) A árvore de natal estava enfeitada com muitos lassos.  

 

38. Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo com a 
devida ortografia: 
Estamos ____ de que as ______serão ______ pelo reitor. 
a) Cônscios – pesquisas – rechaçadas. 
b) Cônsios – pesquizas – rechassadas. 
c) Cônscios – pesquisas – rechassadas. 
d) Côncio – pesquizas – rechaçadas. 

 

39. Assinale a alternativa em que há erro de grafia: 
a) Pagou uma fortuna ao cabelereiro. 
b) Ao entrar no banho, queimaram os fusíveis.  
c) Não vejo a hora de comer um sanduíche cheio de 

mortadela. 
d) A obsessão tornou-o maldoso. 

 

40. Complete as lacunas abaixo com as palavras flexionadas 
devidamente: 
Os jogadores da categoria ______ comem duas dúzias de 
________ por dia. 
a) Júniors / bananas-maçãs. 
b) Juniores / bananas-maçãs. 
c) Júniors / banana-maçãs. 
d) Juniores / bananas-maçã. 

 

41. Assinale a alternativa em que o pronome foi empregado 
indevidamente: 
a) Não há dúvidas de que com você aqui, tudo melhorou. 
b) Ganhei um bônus para eu utilizar naquele 

supermercado. 
c) Não há cerimônias entre eu e tu.  
d) Você não quer viajar conosco? 

 

42. Assinale a alternativa em que a forma verbal foi empregada 
incorretamente: 
a) Na noite passada ele ceou conosco. 
b) Eu não caibo nesse carro. 
c) Não reaviram o dinheiro da compra do imóvel.  
d) Com este comediante, eu rio sem parar. 

 

43. Sobre a oração abaixo, assinale a alternativa correta: 
É triste presenciar a ação dos traficantes. 
a) Trata-se de oração sem sujeito. 
b) Trata-se de oração com sujeito oculto. 
c) Trata-se de oração com sujeito determinado explícito. 
d) Trata-se de oração com sujeito indeterminado.  

 

44. No hospital, o padre foi tratado com desvelo.  
A frase acima possui o mesmo sentido em: 
a) No hospital, o padre foi tratado com descuido. 
b) No hospital, o padre foi tratado com zelo. 
c) No hospital o padre foi tratado com descaso. 
d) No hospital, o padre foi tratado com emoção. 

 

45. Observe as frases abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Fui eu quem resolvi o problema. 

II. Os Estados Unidos da América declararam guerra à 
obesidade. 

III. Mais de trezentas pessoas ficaram desabrigadas. 
a)  I, II e III estão de acordo com a normas gramaticais de 

concordância verbal. 
b) Apenas II está de acordo com as normas gramaticais de 

concordância verbal. 
c) Apenas III está de acordo com as normas gramaticais 

de concordância verbal. 
d) Apenas II e III estão de acordo com as normas 

gramaticais de concordância verbal. 
 

46. A Presidente eleita Dilma Rousseff confirmou o (a) 
ocupante do cargo de Ministro da Fazenda de seu governo, 
que será: 
a) Guido Mantega. 
b) Miriam Belchior. 
c) Marta Suplicy. 
d) Alexandre Tombini. 

 

47. O relevo corresponde a um conjunto de variações de nível 
na superfície da crosta terrestre resultantes de mudanças 
ocorridas durante milhões de anos. Uma das formas de 
relevo são as montanhas, que surgem: 
a) Em áreas relativamente planas, formadas por rochas 

sedimentares e encontradas em baixas atitudes. 
b) Em áreas elevadas, resultantes do choque de placas 

tectônicas. 
c) Através de erosão de rochas sedimentares ou 

cristalinas em superfícies rebaixadas. 
d) Em áreas de altitudes abaixo do nível do mar, a partir 

do desgaste de rochas metamórficas pela força das 
águas das marés. 
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48. Na minha sala de aula há 30 alunos, dos quais 12 são 
meninas. Qual a porcentagem de meninos da minha sala de 
aula? 
a) 35%. 
b) 40%. 
c) 80%. 
d) 60%. 

 

49. Qual é a quilometragem total de uma viagem, sabendo-se 

que no 1º dia rodou     do percurso, no 2º dia percorre 
 
   do que falta e no 3° dia completa a viagem percorrendo 

300 km? 
a) 720 km. 
b) 480 km. 
c) 640 km. 
d) 560 km. 

 

50. Para quais valores de  , a função         é positiva? 

a)     
    

b)    
    

c)    
    

d)    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




