
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Informática 

21 a 50 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RESP.                          

                          

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

RESP.                     
     



 CARGO: ENFERMEIRO 

 

- 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Terra para o santo 

O costume antigo de doar frações das fazendas a figuras 
sagradas ainda hoje dificulta a obtenção de títulos 

de posse 
Ana Claudia Fonseca 

 
 Desde que chegaram ao Brasil na bagagem cultural 

dos navegadores portugueses, os santos por aqui 
ficaram, tratados sempre como gente da casa. 
Moças emprestavam suas joias para a imagem de 
Nossa Senhora usar em dias de festa ou procissão. 
São Bento recebia das cozinheiras a tarefa de 
proteger as terrinas de doce contra as formigas. 
Santo Antônio, patrono do Exército, tinha patente 
de coronel, recebia soldo do imperador - 
administrado pela ordem religiosa - e ainda fazia 
horas extras como casamenteiro. Essa liberalidade 
com o sagrado é um dos traços do catolicismo e 
uma eterna fonte de problemas burocráticos. A 
cidade paulista de Anhembi tem 193600 metros 
quadrados do seu centro urbano registrados em 
nome de Nossa Senhora dos Remédios. A doação 
foi feita em 1863, pelo português Antonio Rodrigues 
Ponce, que separou parte de sua fazenda para a 
construção de uma capela. A escritura ainda está 
em nome da santa, o que faz dos moradores 
daquela área posseiros de, digamos, um pedaço do 
céu. Os imóveis não podem ser vendidos nem 
dados como garantia de empréstimos. "Mais de 800 
famílias estão nessa situação insólita", diz Gabriel 
Veiga, diretor de recursos fundiários da Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). 
Desde o ano passado, essa entidade vem tentando 
regularizar terrenos em diversos municípios 
paulistas cujos proprietários oficialmente são 
santos da Igreja. 

 A lei do usucapião não se aplica nesses casos 
porque se trata de área pública, não particular. O 
jeito é reclamar com o bispo - literalmente. O 
processo é lento. Primeiro, deve-se provar que o 
intuito do doador era dar a terra à Igreja, não ao 
santo. Assim que isso acontece, a mitra pode 
vender ou reverter a doação para os proprietários 
do terreno, que só então podem pedir no cartório 
um novo documento em seu nome. O analista de 
sistemas João Carlos Belato, de 46 anos, conseguiu 
ganhar a posse da casa construída em um terreno 
de 154 metros quadrados localizado a um 
quarteirão da matriz de Anhembi, onde mora com a 
mulher e um filho. "Tive de comprar minha casa 
duas vezes", diz. "Paguei pelo direito de posse e só 
agora, dois anos depois, consegui comprar do 
bispo o direito de matrícula, que custou 30% do 
valor do terreno." 

 Legar aos santos padroeiros bens em cartório era 
comum entre fazendeiros com ou sem herdeiros até 
1850, quando entrou em vigor a Lei de Terras. "As 
doações eram feitas para pagar promessas, expiar 
pecados, ganhar o direito de ocupar lugares 
privilegiados nas missas ou no cemitério", diz o 
padre paulista José Oscar Beozzo. Havia também 
casos em que as doações visavam a uma travessia 
serena para a outra vida. O governador 
pernambucano João Fernandes Vieira (1613-1681), 
herói na luta pela expulsão dos holandeses, 
entregou parte de suas terras em 1670 à irmandade 
de Nossa Senhora da Conceição de Olinda, em 

Pernambuco, com uma condição: que as religiosas 
recolhidas rezassem por sua alma "até o fim dos 
tempos". 

 Nem todas as doações tinham objetivos espirituais. 
Às vezes, o motivo era evitar a posse ilegal do 
terreno, em uma época em que sobravam terras e 
faltavam mãos para ará-las. Os fazendeiros doavam 
glebas ao patrimônio de um santo, selando o 
negócio com a edificação de uma capela e ligando, 
assim, pequenos arraiais a enormes fazendas. Ao 
redor da ermida, construída na maior parte das 
vezes de madeira ou pau a pique, surgiam vendas e 
armazéns, que atraíam moradores e davam origem 
a vilarejos. "Com a doação, os fazendeiros 
ganhavam em duas frentes: valorizavam suas terras 
e desenvolviam a região", diz o historiador carioca 
Eduardo Schnoor. Centenas de vilas nasceram 
desse modo. O artista que melhor soube retratar a 
tendência foi o holandês Frans Post (1612-1680), 
que, ao pintar vilas em formação, sempre reservava 
um canto para uma igrejinha. 

 Embora o santo fosse o dono da terra, o usufruto 
era da Igreja, que podia cobrar uma taxa módica, 
conhecida como foro ou enfiteuse, pela ocupação. 
Era a "esmola do santo". Sempre havia o risco de 
os moradores se rebelarem contra o imposto. Foi o 
que aconteceu em 1983, quando agricultores do 
distrito de Benfica, no Pará, que trabalhavam em 
terras ainda registradas em nome de Nossa 
Senhora da Conceição, rejeitaram o aumento da 
taxa, alegando que o terreno era da santa, e não das 
autoridades eclesiásticas. Igarassu, nos arredores 
do Recife, teve problemas com um santo de alta 
patente. Como a cidade não tinha guarnição no 
século XVIII e, portanto, não podia conceder a 
patente de coronel a Santo Antônio, decidiu-se que 
ficaria bem dar-lhe o cargo de vereador perpétuo. 
Assim foi feito. O arranjo durou quase dois séculos 
e só foi revisto em 1994 por iniciativa da oposição. 
Santo Antônio manteve a honraria, mas perdeu o 
direito aos rendimentos integrais. Passou a receber 
um salário mínimo dos membros da Câmara - 
religiosamente coletado pelas freiras que cuidam 
do orfanato local. 

Revista Veja, edição 2194, ano 43, n.49, de 8 de dezembro de 2010. 
p.166. 

 
QUESTÃO 01 
 Assinale a alternativa que está redigida de forma 

correta do ponto de vista gramatical. 
(A) O doador tinha o intuito de doar a terra à Igrejas. 
(B) Entregou parte de seus bens à Nossa Senhora. 
(C) As terras foram vendidas à partir do dia dois de março. 
(D) Desde que chegaram à casa do prefeito, logo se 

adaptaram. 
(E) Tudo ocorreu as avessas, sem a permissão de Pedro. 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa cuja sequência de verbos 

destacada NÃO constitui uma locução verbal. 
(A) “Os imóveis não podem ser vendidos nem dados como 

garantia de empréstimos.” 
(B) “Desde o ano passado, essa entidade vem tentando 

regularizar terrenos...” 
(C) “Passou a receber um salário mínimo dos membros da 

Câmara...” 
(D) “O analista de sistemas João Carlos Belato, de 46 

anos, conseguiu ganhar a posse da casa...” 
(E) “Primeiro, deve-se provar que o intuito do doador era 

dar a terra à Igreja, não ao santo.” 
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QUESTÃO 03 
 “Embora o santo fosse o dono da terra, o usufruto 

era da Igreja, que podia cobrar uma taxa módica, 
conhecida como foro ou enfiteuse, pela ocupação.” 

 
 Uma reescrita que apresenta um conteúdo 

equivalente ao conteúdo expresso no fragmento 
acima é 

(A) Não obstante o santo fosse o dono da terra, o usufruto 
era da Igreja, que podia cobrar o foro ou enfiteuse, uma 
taxa módica pela ocupação. 

(B) Contanto que o santo fosse o dono da terra, o usufruto 
era da Igreja, que cobrava o foro ou enfiteuse, uma taxa 
módica, pela ocupação.  

(C) O usufruto era da Igreja, uma vez que o santo era o 
dono da terra, que podia cobrar pela ocupação o foro 
ou enfiteuse uma taxa módica.  

(D) Como o santo era o dono da terra, o usufruto era da 
Igreja, que cobrava uma taxa módica, o foro ou 
enfiteuse pela ocupação.  

(E) O santo era o dono da terra e, portanto, o usufruto era 
da Igreja, que cobrava uma taxa módica, conhecida 
como foro ou enfiteuse, pela ocupação. 

 
QUESTÃO 04 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 

sentido apresentado pela preposição destacada. 
(A) “‘As doações eram feitas para pagar promessas, expiar 

pecados...’”  (finalidade) 
(B) “Legar aos santos padroeiros bens em cartório era 

comum entre fazendeiros...” (reciprocidade) 
(C) “...conseguiu ganhar a posse da casa construída em 

um terreno de 154 metros quadrados...” (dimensão) 
(D) “...localizado a um quarteirão da matriz de Anhembi, 

onde mora com a mulher e um filho.” (companhia) 
(E) “Ao redor da ermida, construída na maior parte das 

vezes de madeira ou pau a pique...” (matéria) 
  
QUESTÃO 05 
 Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale 

apenas a(s) alternativa(s) que apresenta(m) a(s) 
colocação(ões) pronominal(is) correta(s).  

 
I. “A lei do usucapião não aplica-se  nesses 

casos porque se trata de área pública, não 
particular.” 

 
II. “A lei do usucapião não se aplica nesses 

casos porque trata-se  de área pública, não 
particular.” 

 
III. “...e, portanto, não podia conceder a patente 

de coronel a Santo Antônio, se  decidiu...” 
 
IV. “...em uma época em que sobravam terras e 

faltavam mãos para as  arar.” 
 
V. “...decidiu-se que ficaria bem lhe  dar o cargo 

de vereador perpétuo.” 
 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I e V. 
(B) apenas II e III. 
(C) apenas III e V. 
(D) apenas I, II e IV. 
(E) apenas I, IV e V. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 
 “O governador pernambucano João Fernandes 

Vieira (1613-1681), herói na luta pela expulsão dos 
holandeses, entregou parte de suas terras em 1670 
à irmandade de Nossa Senhora da Conceição de 
Olinda, em Pernambuco, com uma condição: que as 
religiosas recolhidas rezassem por  sua alma ‘até o 
fim dos tempos’”. 

 
 A relação estabelecida pela preposição destacada é 

a de 
(A) favor. 
(B) meio. 
(C) fim. 
(D) modo. 
(E) causa. 
 
QUESTÃO 07 
 Só serão mantidos o sentido original do texto e sua 

correção gramatical se for 
(A) substituída a expressão de os pela expressão dos, em 

“Sempre havia o risco de os moradores se rebelarem...” 
(B) substituída a expressão a pela expressão aos, em 

“...que atraíam moradores e davam origem a vilarejos.” 
(C) retirada a preposição a, em “Havia também casos em 

que as doações visavam a uma travessia serena...” 
(D) substituída a forma verbal havia pela forma verbal 

haviam, em “Havia também casos em que as 
doações...” 

(E) substituídas as expressões à e ao pelas expressões 
para a e para o, em “...era dar a terra à Igreja, não ao 
santo.” 

 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso de 

tempos verbais no texto. 
(A) A forma verbal chegaram, em “Desde que chegaram ao 

Brasil na bagagem cultural dos navegadores 
portugueses, os santos por aqui ficaram, tratados 
sempre como gente da casa.”, marca o fim do 
tratamento privilegiado dos santos em Portugal e início 
de tratamento personificado no Brasil. 

(B) A expressão passou a receber, em “Passou a receber 
um salário mínimo dos membros da Câmara 
religiosamente coletado pelas freiras que cuidam do 
orfanato local.”, indica incoação da ação nela descrita. 

(C) O emprego da forma verbal rebelarem, em “Sempre 
havia o risco de os moradores se rebelarem contra o 
imposto.”, expressa a certeza de um passado futuro em 
que os moradores se rebelavam contra impostos 
cobrados pela Igreja em nome de santos proprietários 
das terras. 

(D) O emprego dos tempos verbais ficaram, emprestavam, 
recebia, tinha e fazia, no primeiro parágrafo, indica que 
tais ações foram hipoteticamente realizadas em um 
período em que era tradição transferir bens territoriais a 
santos. 

(E) A forma verbal rezassem, em “...que as religiosas 
recolhidas rezassem por sua alma ‘até o fim dos 
tempos’”, expressa a certeza, por parte de João 
Fernandes Vieira, de que as religiosas, de fato, fizeram 
o que ele havia exigido. 
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QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa cuja expressão NÃO teve sua 

função sintática analisada de forma correta. 
(A) “Legar aos santos padroeiros bens em cartório era 

comum...” (objeto indireto) 
(B) “O processo é lento.” (predicativo do sujeito) 
(C) “Nem todas as doações tinham objetivos espirituais.” 

(objeto direto) 
(D) “Havia também casos...” (objeto direto) 
(E) “...doavam glebas ao patrimônio de um santo...” 

(complemento nominal) 
 
QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma abaixo. 
(A) Os substantivos terra e santo apresentam um dígrafo 

cada. 
(B) A forma verbal chegaram apresenta 8 letras e 7 

fonemas. 
(C) Em risco e em nasceram há um mesmo dígrafo 

consonantal. 
(D) Em atraíam há um hiato, ao passo que em céu há um 

ditongo. 
(E) Os substantivos época e século são acentuados pela 

mesma regra. 
 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre ajuda remota, 
analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Essa versão do Windows não possui essa 

possibilidade. 
 
II. A assistência remota permite que um usuário 

ajude o outro através de uma conexão 
remota. 

 
III. Na assistência remota dois usuários 

constroem um relacionamento não 
hierárquico que permite a um deles assumir o 
controle do computador do outro. 

 
IV. A assistência remota pode ser acionada 

através do pressionamento simultâneo das 
teclas Ctrl e F3, com o sistema operacional 
em operação. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, III  e IV. 
(D) Apenas I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre Windows Movie 
Marker, analise as assertivas e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Este aplicativo permite trabalhar com 

arquivos multimídia, podendo assim criar um 
filme ou animações. 

 
II. O aplicativo permite controlar características 

com temporização entre elementos gráficos 
em um arquivo multimídia. 

 
III. O Windows Movie Marker, permite, também, 

criação de planilhas eletrônicas e arquivos de 
texto. 

 
IV. Com o Windows Movie Marker podemos 

adicionar anotações em um arquivo 
multimídia. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas  I, II e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.    
 
QUESTÃO 13 
 Sobre a instalação do Windows XP professional, 

analise  as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

 
I. O tempo de instalação do Windows XP 

professional pode ser reduzido se a mesma 
for efetuada através de uma rede de 
computadores apita para isso. 

 
II. Para a instalação do Windows XP 

professional via rede, o computador não 
necessita possuir uma unidade de CD-ROM. 

 
III. O modo mais comum de instalar uma cópia 

do Windows XP professional é através do CD 
com uma cópia do instalador do Windows XP 
professional. 

 
IV. O Windows XP professional oferece 4 

interfaces de instalação, cabe ao usuário 
escolher qual é mais compatível com suas 
necessidades. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.     
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QUESTÃO 14 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre LOGS, analise  as 
assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
a(s) correta(s). 

 
I. Arquivos de logs do Windows XP 

Professional, que são encontrados com a 
extensão log, somente são abertos no 
aplicativo do próprio sistema operacional 
chamado Logger. 

 
II. O programa de instalação do Windows XP 

professional pode criar logs ao instalar o 
sistema operacional. 

 
III. Os arquivos de logs no Windows XP 

professional tem a extensão de TXT ou LOG, 
sendo mais comum serem encontrado na 
extensão LOG. 

 
IV. Todos os arquivos de logs gerados pelo 

Windows XP professional estão no formato 
de texto, podendo assim serem abertos em 
qualquer processador de texto. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.      
  
QUESTÃO 15 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre Windows Explorer, 
analise  as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

 
I. O Windows Explorer permite acessar 

recursos locais e remoto. 
 
II. O Windows Explorer permite acessar páginas 

da WEB. 
 
III. Através Windows Explorer podemos 

configurar a segurança de unidades de disco. 
 
IV. A parte inferior do Windows Explorer possui 

uma barra de status, esse elemento fornece 
informações rápidas sobre um objeto 
solucionado. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.       
 
QUESTÃO 16 
 Utilizando o Microsoft Office 2003 português Brasil, 

instalação padrão, sobre Windows Explorer, analise  
as assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
a(s ) correta(s).  

 
I. Com essa ferramenta podemos criar slides de 

transparências, anotações do orador, 
folhetos para o público e estrutura de tópicos 
– tudo isso no mesmo arquivo de 
apresentação. 

 

II. A barra de ferramentas Padrão e Formatação 
estão localizadas diretamente abaixo da barra 
de menus. 

 
III. Podemos ativar e desativar as dicas de tela 

da barra de ferramentas, a partir do menu 
ferramentas. 

 
IV. Um dos problemas encontrados nesta 

ferramenta é o de não possuir um painel de 
anotações, desta forma facilitando para o 
usuário em um momento de apresentação 
dos slides. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.        
 
QUESTÃO 17 
 Sobre Internet, analise as assertivas e assinale a 

alternativa que apresenta a(s) correta(s). 
 

I. A Internet pública é uma rede de 
computadores mundial. 

 
II. A maior parte dos equipamentos que 

compõem a Internet são computadores 
tradicionais. 

 
III. Aplicações de Internet como WEB e E-mails 

são programas de aplicação de rede. 
 
IV. Toda Internet é formada por Hardware e 

Proxyware. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 18 
 Sobre clientes e servidores em rede de 

computadores analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. No Jargão da internet computadores que 

utilizamos em casa são chamados de 
hospedeiros ou sistemas finais (hosts). 

 
II. Na maioria dos casos, temos aplicações de 

rede em nossos computadores que provêm 
serviços para toda internet, como um 
servidor de páginas. 

 
III. Sistemas finais são divididos em 4 

categorias, estas são: Sistemas Desktops, 
Sistemas WEB, Cliente e Servidores. 

 
IV. Câmeras digitais, cafeteiras e aplicativos 

domésticos, são ligados geralmente como 
Servidores na Internet. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.   
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QUESTÃO 19 
 Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc  

3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um 
sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, temos o 
menu Inserir, através deste menu podemos inserir 
vários objetos em uma planilha, assinale, dentre as 
alternativas abaixo, qual objeto não é possível ser 
inserido através deste menu? 

(A) Hyperlink. 
(B) Quadro Flutuante. 
(C) Objeto. 
(D) Anotação. 
(E) Macro.  
  
QUESTÃO 20 
 Assinale a alternativa que apresenta um protocolo 

que NÃO é utilizado em serviços como enviar ou 
receber e-mails e requisitar páginas a um servidor 
web. 

(A) POP. 
(B) POP3. 
(C) SMTP. 
(D) HTTP. 
(E) SAMBA.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 Em relação aos distúrbios cardíacos, relacione as 

colunas e, a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
Tipo 
1. Angina de peito. 
2. Infarto do Miocárdio. 
3. Pericardite. 
 
Caráter, localização e radiação. 
(   ) Dor subesternal aguda e intensa ou dor à 

esquerda do esterno, pode ser sentida no 
epigástrico e ser referida no pescoço, 
braços e costas. Duração intermitente.  

(   ) Dor subesternal ou retroesternal 
disseminando-se através do tórax, pode 
irradiar-se para dentro do braço, pescoço ou 
mandíbula. Duração aproximada de 5 a 15 
minutos. 

(   ) Dor subesternal ou dor sobre o precórdio, 
pode disseminar-se amplamente por todo o 
tórax. A dor nos ombros e mãos pode estar 
presente. Duração maior de 15 minutos. 

 
(A) 3 – 2 – 1. 
(B) 3 – 1 – 2. 
(C) 1 – 3 – 2. 
(D) 2 – 1 – 3. 
(E) 2 – 3 – 1. 
 
QUESTÃO 22 
 Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas:  
 
 Para o paciente cardíaco, dois componentes do 

exame abdominal são frequentemente realizados: 
__________________e ___________________. 

(A) distensão lombar / refluxo esofágico 
(B) refluxo vesical / distensão venosa 
(C) refluxo hepatojugular / distensão vesical 
(D) distensão arterial / refluxo venoso 

(E) refluxo esofágico / distensão venosa 
 
QUESTÃO 23 
 Pericardite refere-se a uma inflamação do 

pericárdio, o saco membranoso que envolve o 
coração. A alternativa que contempla corretamente 
as manifestações clínicas manifestadas pela 
pericardite é 

(A) o sintoma mais característico da pericardite é a dor 
abdominal, embora a dor também possa estar 
localizada abaixo da clavícula, no pescoço ou na 
região da escápula esquerda. 

(B) o paciente com pericardite não tem alivio da dor na 
posição deitada ou na posição inclinada para diante. 

(C) o sinal mais característico da pericardite é um atrito, 
outros sinais incluem: febre alta, contagem de 
leucócitos diminuída e velocidade de 
hemossedimentação (VHS) diminuída. 

(D) a dispneia e outros sinais e sintomas de insuficiência 
cardíaca podem ocorrer como consequência da 
compressão pericárdica devido a pericardite constritiva 
ou tamponamento cardíaco. 

(E) a dor ou desconforto geralmente permanece quase 
constante, mas pode ser minimizado na inspiração 
profunda ou ao deitar ou virar-se. 

 
QUESTÃO 24 
 A Angina de peito é uma síndrome clínica que em 

geral se caracteriza por episódios ou paroxismos 
de dor ou pressão na região anterior do tórax. Em 
relação aos tipos de angina, relacione as colunas 
e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
1. Angina estável. 
2. Angina instável. 
3. Angina intratável ou refratária. 
4. Angina variante. 
5. Isquemia silenciosa. 
 
(   ) Também chamada de angina pré-infarto ou 

angina em crescendo: os sintomas ocorrem 
mais comumente e duram mais tempo que a 
angina estável. O limiar de dor é menor e a 
dor pode ocorrer em repouso. 

(   ) Evidência objetiva de isquemia (como as 
alterações eletrocardiográficas com um 
teste de esforço), mas o paciente não 
reporta sintomas. 

(   ) Evidencia-se por dor em repouso com 
elevação reversível do segmento ST. 

(   ) Evidencia-se por dor previsível e 
consistente que acontece ao esforço e que 
é aliviada pelo repouso. 

(   ) Evidencia-se por dor torácica intensa 
incapacitante. 

 
(A) 3 – 5 – 1 – 4 – 2. 
(B) 1 – 5 – 4 – 2 – 3. 
(C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
(D) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 
(E) 2 – 5 – 4 – 1 – 3. 
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QUESTÃO 25 
 Existem exames laboratoriais usados para 

diagnosticar o infarto do miocárdio. Assinale a 
alternativa que corresponde corretamente aos 
exames usados especificamente para diagnóstico 
desta patologia. 

 
I. Creatina Cinase (CK) e suas Isoenzimas 

(CK-MM, CK-MB, CK-BB). 
 
II. Mioglobina. 
 
III. Troponina. 
 
IV. Hexosaminidase, total. 
 
V. Glicose-6-fosfato desidrogenase. 

 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas II, III e V. 
(C) Apenas III, IV e V. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas I, III e V.  
 
QUESTÃO 26 
 Em relação aos agravos à saúde mais frequentes 

durante o climatério, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 
(A) A indisposição é a queixa mais comum a muitas 

mulheres com mais de 30 anos e se justifica muitas 
vezes tão somente pelo excesso de atribuições a que 
se submetem. O estresse, a má alimentação, a falta de 
atividades físicas são, muitas vezes, fatores que se 
relacionam a tal queixa. 

(B) A insuficiência tireoidiana tem sido cada vez mais 
comum entre as mulheres, com uma instalação 
gradativa e muitas vezes não detectada aos exames 
clínicos (forma subclínica). Os sintomas não são 
específicos, o que muitas vezes retarda o diagnóstico. 

(C) Enfatizar a prevenção da doença coronariana na 
mulher após a menopausa é particularmente 
importante porque a incidência dessa doença aumenta 
com a idade, e a diminuição dos estrógenos naturais 
pode contribuir para incrementar o risco. 

(D) A mudança no metabolismo que acompanha o 
climatério ocorre à custa da redução da lípase 
lipoprotéica, responsável, por regular o acúmulo de 
gordura e sua distribuição nos tecidos, portanto há um 
risco maior para obesidade. 

(E) O consumo excessivo de carboidratos, principalmente 
os refinados, contribui para o desenvolvimento do 
diabetes tipo 1, doença cuja incidência vem crescendo 
com o aumento de peso da população, aumentando 
consequentemente o risco para doenças cardíacas, 
hipertensão e acidentes vasculares cerebrais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 
 Em agosto de 2008, o Ministério da Saúde lançou a 

Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
que busca oferecer subsídios à reflexão dos 
determinantes da saúde do homem, bem como 
apresenta diversos elementos condicionantes para 
a sua saúde, resguardando a consideração da 
necessidade de ações de promoção e prevenção, 
além de sua recuperação. Em relação à saúde do 
homem, assinale (V) para verdadeiro e (F) para 
falso e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 
(   ) A identificação de tumores do testículo 

pode ser feita com medidas simples, como a 
palpação do testículo. A presença de um 
nódulo amolecido e dolorido que cresce 
rapidamente é sinal patognomônico de 
câncer de testículo e deve ser 
imediatamente tratado.  

(   ) Medidas simples, como a orientação dos 
homens para a higiene adequada e a 
realização de postectomia nos homens com 
maior risco, protegem e evitam o câncer de 
pênis. A presença de feridas na pele do 
pênis, que não cicatrizam mesmo após 
tratamento adequado, é um dos sinais de 
presença deste câncer. 

(   ) Em relação as doenças da próstata, 
recomenda-se que o urologista seja 
consultado sempre que for identificada a 
presença de nódulo endurecido ao toque 
retal. O rastreamento com o exame de PSA, 
apesar de controverso, é medida 
estabelecida e bem aceita como 
instrumento de detecção precoce.  

(   ) Entre as doenças da pele genital e da uretra 
mais comuns nos homens podemos citar a 
inflamação da glande por candida albicans 
(balanopostite por fungo), a uretrite 
inespecífica (causada por entero-bactérias 
ou por clamídia) e a epididimite.  

(A) F – V – V – V. 
(B) V – F – F – F. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – F – V – V. 
(E) F – F – V – V. 
 
QUESTÃO 28 
 A retenção urinária é a incapacidade de esvaziar a 

bexiga por completo durante as tentativas de 
urinar. Em relação ao tratamento de enfermagem 
ao paciente com retenção urinária, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) As estratégias de tratamento para a retenção urinária 
são instituídas para evitar a hiperdistensão da bexiga e 
tratar a infecção ou corrigir a obstrução. 

(B) Encorajar a micção fornecendo privacidade e 
proporcionar um ambiente mais natural possível para a 
micção, de preferência com o uso do banheiro ou da 
cadeira higiênica, em lugar da comadre. 

(C) Medidas para promover a eliminação urinária inclui 
aplicação de calor para relaxar os esfíncteres, como 
por exemplo: banho de assento, compressas no 
períneo e banhos de chuveiro. 

(D) Quando o paciente não consegue urinar, o cateterismo 
suprapúbico é o método utilizado como primeira 
escolha, para evitar a hiperdistensão da bexiga. 

(E) Modificar o ambiente domiciliar é uma maneira simples 
e efetiva para tratar a incontinência, através de 
adaptações no ambiente para propiciar o acesso fácil e 
seguro ao banheiro. 
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QUESTÃO 29 
 A urolitíase refere-se aos cálculos no trato urinário 

que são formados quando as concentrações 
urinárias de certas substâncias aumentam. Sobre 
as manifestações clínicas do paciente com 
urolitíase, assinale (V) para Verdadeiro e (F) para 
falso, e a seguir, assinale a alternativa correta. 

 
(   ) Pielonefrite e cistite com calafrios, febre e 

disúria podem ocorrer a partir da irritação 
constante pelo cálculo. 

(   ) Os cálculos na pelve renal podem estar 
associados a uma dor intensa e profunda na 
região costovertebral. 

(   ) A dor originária na área renal irradia-se 
posteriormente e para cima no sentido da 
bexiga, na mulher, e no sentido dos 
testículos, no homem. 

(   ) Os cálculos alojados no uréter provocam 
dor aguda, excruciante, em cólica, 
semelhante a uma onda, que se irradia para 
baixo na coxa e até a genitália. 

(   ) Em geral, o paciente elimina 
espontaneamente cálculos de 1 a 4 cm de 
diâmetro, maiores que isso devem ser 
removidos ou fragmentados por litotripsia. 

(A) F – V – F – V – F. 
(B) V – F – F – V – V. 
(C) V – V – F – V – F. 
(D) V – V – F – F – F. 
(E) V – V –V – F – V. 
 
QUESTÃO 30 
 Assinale a alternativa correta que diz respeito às 

infecções das vias aéreas superiores. 
(A) Rinite é um grupo de distúrbios caracterizados por 

inflamação e irritação das mucosas do nariz. Ela pode 
ser classificada como não-alérgica ou alérgica.  

(B) O termo “resfriado comum” é frequentemente 
empregado quando nos referimos a uma infecção do 
trato respiratório superior que é autolimitada e 
provocada por um vírus (rinite bacteriana). 

(C) Os seios paranasais, as cavidades revestidas de muco 
cheias com ar que drenam normalmente para dentro 
do nariz, são envolvidos em uma alta proporção de 
infecções, denominadas de rinite aguda. 

(D) A laringite aguda é uma inflamação ou infecção na 
garganta, geralmente causando os sintomas de uma 
dor de garganta. 

(E) A faringite frequentemente ocorre como uma 
consequência do abuso vocal ou exposição a poeira, 
substâncias químicas e outros poluentes, ou como 
parte de uma infecção do trato respiratório superior. 

 
QUESTÃO 31 
 Sobre a pneumonia é correto afirmar que  
(A) a “pneumonite” é um termo mais genérico que 

descreve um processo inflamatório no tecido pulmonar 
que pode predispor ou colocar um paciente em risco 
de invasão fúngica. 

(B) uma das classificações mais usadas categoriza as 
principais pneumonias como: adquirida na 
comunidade, adquirida no hospital, do hospedeiro 
imunocompetente e por aspiração. 

(C) a pneumonia adquirida em hospital (PAH) ocorre no 
ambiente hospitalar ou dentro das primeiras 48 horas 
de hospitalização ou institucionalização. 

(D) a pneumonia adquirida na comunidade (PAC), também 
conhecida como nosocomial é definida como o início 
dos sintomas de pneumonia mais de 48 horas depois 
da admissão no hospital. 

(E) exemplos de pneumonia no hospedeiro 
imunocomprometido são a pneumonia por 
Pneumocystis carinii (PCP), pneumonia por fungos e 
tuberculose por micobactérias. 

 
QUESTÃO 32 
 Relacione as colunas sobre os fatores de risco 

para a pneumonia às medidas de prevenção e, a 
seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
Fatores de risco para pneumonia 
1. Condições que interferem com a drenagem 

pulmonar normal. 
2. Imobilidade prolongada e padrão de 

respiração superficial. 
3. Estado de dieta zero, sonda nasogástrica. 
4. Pacientes imunossuprimidos. 
 
Medidas de prevenção 
(   ) Reposicionar frequentemente e promover os 

exercícios de expansão pulmonar e tosse. 
(   ) Promover a higiene oral frequente. 

Minimizar o risco de aspiração verificando a 
posição da sonda. 

(   ) Iniciar as precauções especiais contra 
infecções. 

(   ) Encorajar a tosse e expectoração das 
secreções. 

 
(A) 2 – 3 – 1 – 4. 
(B) 2 – 3 – 4 – 1. 
(C) 1 – 3 – 2 – 4. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 
QUESTÃO 33 
 A insuficiência respiratória aguda (IRA) é definida 

como uma queda na pressão de oxigênio arterial 
(PaO2) para menos de 50 mmHg (hipoxemia) e uma 
elevação na pressão de dióxido de carbono arterial 
(PaCO2) para mais de 50 mmHg (hipercapnia), com 
um pH arterial inferior a 7,35.  Na IRA, os 
mecanismos de ventilação ou perfusão no pulmão 
estão prejudicados. Os mecanismos do sistema 
respiratório que levam a IRA incluem, EXCETO 

(A) vasculite. 
(B) anormalidades de difusão. 
(C) desequilíbrio da ventilação-perfusão. 
(D) shunt. 
(E) hipoventilação alveolar. 
 
QUESTÃO 34 
 É uma condição em que o ventrículo direito do 

coração aumenta (com ou sem insuficiência 
cardíaca direita) como consequência das doenças 
que afetam a estrutura ou função do pulmão ou de 
sua vasculatura. A qual patologia o enunciado se 
refere?  

(A) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. 
(B) Hipertensão pulmonar. 
(C) Embolia pulmonar. 
(D) Doença cardíaca pulmonar (cor pulmonale). 
(E) Insuficiência Respiratória Aguda. 
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QUESTÃO 35 
 A espirometria é utilizada para avaliar a obstrução 

do fluxo de ar, o qual é determinado pela 
proporção do VEF 1 (volume de ar que o paciente 
pode expirar forçadamente em 1 segundo) e 
capacidade vital forçada (CVF). Com a obstrução, o 
paciente apresenta dificuldade em expirar ou não 
consegue expirar forçadamente o ar a partir dos 
pulmões, reduzindo o VEF 1. A doença pulmonar 
obstrutiva é definida como uma proporção de 
VEF1/CVF inferior a 70%. Com base no enunciado 
relacione as colunas e, a seguir, assinale a 
alternativa correta. 

 
Estágio da DPOC 
1. Estágio 0. 
2. Estágio I (DPOC branda). 
3. Estágio II (DPOC moderada). 
4. Estágio III (DPOC grave). 
 
Características 
(   ) VEF1/CVF < 70%, VEF1 < 30% do previsto ou 

VEF1 < 50% do previsto mais insuficiência 
respiratória ou sinais clínicos de 
insuficiência cardíaca direita. 

(   ) Espirometria normal, sintomas crônicos de 
tosse, produção de escarro. 

(   ) VEF1/CVF < 70%, VEF1 ≥ 80% do previsto; 
pode ter ou não os sintomas crônicos de 
tosse, produção de escarro. 

(   ) VEF1/CVF < 70%, VEF1 entre 30 e 80% do 
previsto; pode ter ou não os sintomas 
crônicos de tosse, produção de escarro. 

 
(A) 4 – 1 – 2 – 3. 
(B) 4 – 1 – 3 – 2. 
(C) 3 – 1 – 2 – 4. 
(D) 2 – 1 – 4 – 3. 
(E) 1 – 4 – 2 – 3. 
 
QUESTÃO 36 
 De acordo com Wanda Horta (1979), o diagnóstico de 

Enfermagem comporta duas dimensões que são 
melhores descritas como  

(A) identificação das necessidades e determinação do 
grau de dependência do paciente. 

(B) levantamento de dados e plano de ação direcionado. 
(C) esquematização do prognóstico e viabilização do plano 

de gerenciamento de cuidados. 
(D) qualificação da assistência e redirecionamento do 

plano assistencial. 
(E) motivação profissional e aplicação das teorias de 

enfermagem. 
 
QUESTÃO 37 
 Em relação ao Processo de Enfermagem (PE), 

analise as assertivas assinalando (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) O método utilizado na prática clínica para 

sistematizar a assistência de enfermagem é 
o processo de enfermagem (PE). Este é um 
método de tomada de decisões de forma 
deliberada que se apóia nos passos do 
método científico. 

(   ) O PE deve ser utilizado somente para 
pacientes com alto grau de dependência, e 
configura-se uma atribuição do Enfermeiro a 
implantação e implementação deste 

processo nas Unidades de Terapia 
Intensiva. 

(   ) O histórico de enfermagem é o registro 
realizado após a avaliação do estado geral 
do paciente, com o objetivo de nortear o 
planejamento da assistência a ser prestada 
e informar o resultado das condutas de 
enfermagem implementadas. 

(   ) As fases de coleta de dados, diagnóstico, 
planejamento, implementação e avaliação 
se relacionam e dependem uma da outra, 
podendo ser consideradas inseparáveis 
dentro de um contexto prático. 

(A) V – V – V – F. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – F – V – V. 
(D) F – V – V – F. 
(E) V – F – F – F. 
 
QUESTÃO 38 
 De acordo com as penalidades previstas no Código 

de Ética dos profissionais de Enfermagem, 
assinale a alternativa que preencha corretamente 
as lacunas abaixo: 

 
 A ______________ consiste na proibição do 

exercício da Enfermagem por um período não 
superior a ____________________ e será divulgada 
nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e 
Regionais de Enfermagem e a 
____________________l consiste numa 
admoestação ao infrator, de forma reservada, que 
será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas. 

(A) Cassação / dois anos / suspensão 
(B) Penalidade / um mês / multa 
(C) Multa / quarenta dias / repreensão 
(D) Censura / vinte dias / advertência verbal 
(E) Suspensão / vinte e nove dias / advertência verbal 
 
QUESTÃO 39 
 Assinale a alternativa que apresenta pacientes 

considerados críticos no que se refere à questão 
de Infecções Hospitalares. 

 
I. Pacientes com Doenças Crônicas não 

Transmissíveis. 
 
II. Pacientes Queimados. 
 
III. Pacientes Hemato-oncológicos. 
 
IV. Pacientes de terapia intensiva (adulto, 

pediátrica e neonatal). 
 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II, III e IV. 
(D) Apenas IV. 
(E) Apenas III. 
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QUESTÃO 40 
 Analise as alternativas e assinale a correta. 
(A) A lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de 

toda a superfície das mãos exceto dos punhos, 
utilizando-se sabão/detergente ou solução antisséptica 
seguida de enxágüe abundante em água corrente. 

(B) São recomendadas, para a finalidade de antissepsia 
da pele, as formulações contendo álcool 70%, acetona, 
quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter e 
clorofórmio. 

(C) A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais 
importante para a prevenção e controle das infecções 
hospitalares. 

(D) A lavagem das mãos mais de uma vez não é 
necessária quando o cuidado é prestado em um único 
paciente mesmo que em sítios anatômicos distintos. 

(E) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes de 
contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros 
fluidos corpóreos, secreções ou excreções. 

 
QUESTÃO 41 
 De acordo com os aspectos relacionados à 

Biossegurança nos serviços de saúde, assinale (V) 
para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas 
e, em seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 
(   ) Os instrumentos pérfurocortantes (agulhas, 

lâminas, etc) devem ser descartados em 
caixas apropriadas, rígidas e impermeáveis 
que devem ser colocadas próximo a área 
em que os materiais são usados. 

(   ) As máscaras cirúrgicas devem ter um filtro 
bacteriano de até 5 µ de diâmetro. São de 
uso único, mas durante procedimentos de 
longa duração, sua troca deverá ocorrer 
quando úmidas ou submetidas a respingos 
visíveis. 

(   ) Para normas de biossegurança é 
recomendado que todos os profissionais 
sejam vacinados contra tétano, hepatite B, 
hepatite C e sarampo, visto que esta é a 
medida de prevenção mais eficaz para a 
transmissão acidental destas doenças. 

(   ) É necessário classificar os materiais de 
acordo com sua utilização direta ou indireta 
no paciente, o que resultará em três grupos 
de artigos (não críticos, semi-críticos e 
críticos) que determinará a forma de 
processamento a que será submetido: 
limpeza, desinfecção ou esterilização. 

(A) F – V – F – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – F – V. 
(D) V – V – F – V. 
(E) V – V – V – F. 
 
QUESTÃO 42 
 Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 
 

A. Esterilização por calor úmido. 
B. Esterilização por calor seco. 
C. Esterilização por processo químico. 
 
(   ) Está indicada para artigos críticos e 

termossensíveis, que são aqueles que não 
resistem às altas temperaturas dos 
processos físicos. 

(   ) É o método de 1ª escolha tratando-se de 
esterilização por calor. Esta preferência se 

justifica por preservar a estrutura dos 
instrumentos metálicos e de corte, por 
permitir a esterilização de tecidos, vidros e 
líquidos, desde que observados diferentes 
tempos de exposição e invólucros. 

(   ) O calor age coagulando proteínas celulares 
e inativando os microrganismos. 

(   ) É inadequado para tecidos, plásticos, 
borrachas e papel. Este processo é mais 
indicado para vidros, metais, pós (talco), 
ceras e líquidos não aquosos ( vaselina, 
parafina e bases de pomadas). 

(A) C – A – A – B. 
(B) A – A – C – B. 
(C) C – C – B – A. 
(D) B – A – C – A. 
(E) C – A – C – B. 

 
QUESTÃO 43 
 Conforme as estatísticas observadas, a equipe de 

enfermagem é uma das principais categorias 
profissionais sujeitas a exposições a material 
biológico. Em relação à este tipo de exposição 
ocupacional, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. É recomendado que se faça uma pequena 

incisão no local, seguida de limpeza com 
PVPI. Observou-se que tal medida é eficaz 
principalmente para prevenção de 
contaminação pelo vírus da Hepatite C. 

 
II. São considerados acidentes mais graves 

aqueles que envolvem maior volume de 
sangue, cujos marcadores podem ser: 
lesões profundas provocadas por material 
pérfurocortante, presença de sangue visível 
no dispositivo invasivo, acidentes com 
agulhas previamente utilizadas em veia ou 
artéria do paciente -fonte e acidentes com 
agulhas de grosso calibre. 

 
III. Em exposições percutâneas envolvendo 

sangue sabidamente infectado pelo HBV e 
com a presença de HBeAg (o que reflete 
uma alta taxa de replicação viral e, portanto, 
uma maior quantidade de vírus circulante), o 
risco de hepatite clínica varia entre 22 a 31% 
e o da evidência sorológica de infecção de 
37 a 62%. Quando o paciente-fonte 
apresenta somente a presença de HBsAg 
(HBeAg negativo), o risco de hepatite clínica 
varia de 1 a 6% e o de soroconversão 23 a 
37%. 

 
IV. Por ser o HIV uma doença ainda sem cura é 

recomendado que independente do tipo de 
exposição ocupacional com material 
biológico e da situação do paciente-fonte 
haja a quimioprofilaxia com antiretrovirais 
nas primeiras duas horas pós-exposição. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas III. 
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QUESTÃO 44 
 Em relação ao Choque Hipovolêmico, analise as 

afirmativas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 
I. Dentre os sinais e sintomas que podem 

estar presentes em um indivíduo com 
quadro de Choque Hipovolêmico estão: 
Pressão Arterial decrescente, frequência 
crescente de pulso, pele fria e úmida, 
diaforese, oligúria, acidose metabólica e 
hiperpneia. 

 
II. Para o controle do choque hipovolêmico é 

necessária a reposição de volume com 
Ringer-lactato. Para reversão da 
instabilidade hemodinâmica, a infusão de 
líquidos deve ser lenta com inserção de 
cateteres de grosso calibre exclusivamente 
em membros superiores. 

 
III. É importante o controle do débito urinário 

por sonda vesical de demora que deve ser 
registrado a cada hora. O volume urinário 
indica a adequação da perfusão renal. 

 
IV. O choque hipovolêmico ocorre por perdas 

sanguíneas, assim a reposição de volume 
com cristaloides é a mais indicada a fim de 
evitar o aumento da pré-carga. O controle da 
hemorragia com drogas vasoativas e a 
reposição volumétrica são suficientes para 
reverter o choque hipovolêmico. 

 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas II e IV. 
(C Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I. 
(E) Apenas III. 
 
QUESTÃO 45 
 Dos microorganismos citados abaixo assinale 

aquele que mais comumente se associa a Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP). 

(A) Lactobacillus acidófilos. 
(B) Trichomonas vaginalis. 
(C) Neisseria gonorrhoeae. 
(D) Streptococos alfa-hemolítico. 
(E) Ureoplasma hominis. 
 
QUESTÃO 46 
 Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 

alternativa que aponta a sequência correta. 
 

Tipo de ferimento 
A. Laceração. 
B. Abrasão. 
C. Contusão. 
D. Avulsão. 
 
Definição 
(   ) Sangue aprisionado sob a superfície da 

pele. 
(   ) Ruptura da pele com bordas irregulares e 

cruzamento venoso. 
(   ) Afloramento das estruturas de sustentação. 
(   ) Pele desnudada. 

 
(A) B – D – A – C. 
(B) C – B – D – A. 
(C) A – B – C – D. 

(D) C – A – D – B. 
(E) B – D – C – A. 
 
QUESTÃO 47 
 São manifestações clínicas ou laboratoriais iniciais 

da síndrome de Hipertermia Maligna, EXCETO 
(A) acidose Metabólica e respiratória. 
(B) hematêmese. 
(C) rigidez muscular. 
(D) hiperpotassemia. 
(E) arritmia. 
 
QUESTÃO 48 
 Em relação aos cuidados de enfermagem no Pré-

operatório é correto afirmar que 
(A) a tricotomia deve ser realizada no mínimo 48 horas 

antes do procedimento cirúrgico, utilizando-se de 
preferência uma lâmina descartável. 

(B) durante a visita pré-operatória o enfermeiro deve 
suspender as medicações principalmente aqueles que 
tiverem interação com agentes anestésicos. 

(C) o enfermeiro deve avaliar os riscos relacionados à 
ferida cirúrgica e realizar coleta de sangue para 
gasometria de todos os pacientes submetidos à 
cirurgia. 

(D) um diagnóstico de enfermagem comum a todos os 
pacientes no pré-operatório imediato é a verificação de 
sinais vitais a cada 2 horas. 

(E) no pré-operatório imediato a boca deve ser 
inspecionada e dentaduras ou próteses devem ser 
removidas, assim como demais adornos. 

 
QUESTÃO 49 
 Algumas medidas podem ser utilizadas para 

determinar a prontidão do paciente para a alta da 
Unidade de Recuperação Pós-anestésica. Analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 
I. Função Pulmonar não comprometida. 
 
II. Valores da oximetria de pulso com 

adequada saturação de O2. 
 
III. Sinais Vitais Estáveis. 
 
IV. Débito urinário inferior a 10 ml/h. 

 
(A) I, II, III e IV. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II. 
 
QUESTÃO 50 
 As cirurgias são classicamente categorizadas 

segundo o seu potencial de contaminação, com o 
objetivo de estimar a probabilidade de ocorrência 
de Infecção do Sítio Cirúrgico no momento pós-
operatório. Dentre as alternativas, assinale a que 
representa maior risco de infecção do sítio 
cirúrgico. 

(A) Cirurgia Aberta. 
(B) Cirurgia Limpa. 
(C) Cirurgia potencialmente contaminada. 
(D) Cirurgia Infectada. 
(E) Cirurgia por vídeo. 
 
 
 
 



 CARGO: ENFERMEIRO 

 

- 13 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




