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1. Segundo Wanda de Aguiar Horta, enfermagem é: 
a) A arte de ajudar suprir o individua a família e a comunidade 

acompanha o enfermo ou não através da prevenção. 
Realizando todas as suas necessidades humanas básicas 
afetadas. 

b) É o conjunto de técnicas apoiado em princípios científicos 
para ajudar o paciente em atividades que ele não pode 
executa-las sozinho. 

c) É a ciência e a arte de assistir o ser humano no entendimento 
de suas necessidades básicas e torna-lo independente desta 
assistência através da educação. 

d) É dom que nasce com o ser humano é aperfeiçoado através 
da busca por constante conhecimento, amparada pela 
educação continuada e experiências de vida. 

 

2. Na terapêutica medicamentosa podemos afirmar que os cinco 
certos são: 
a) Cliente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, 

horário certo. 
b) Paciente correto, medicamento disponível, dose certa, via 

injetável, horário possível. 
c) Cliente certo, medicamento certo, dose certa a via de escolha 

do cliente. 
d) Paciente internado, medicamento genérico, a dose do frasco, 

horário que for preparado. 
 

3. A denominação de assepsia e antissepsia é, respectivamente: 
a) Conjunto de medidas utilizadas para impedir as sujidades no 

campo cirúrgico evitando assim a contaminação. Conjunto de 
medidas utilizadas para garantir a higiene do campo 
operatório. 

b) Assepsia é a limpeza realizada na hora da cirurgia e 
Antissepsia é limpeza feita antes da cirurgia. 

c) Conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de 
micro-organismos ou removê-los de um determinado 
ambiente Conjunto de medidas que utilizamos para impedir 
penetração de micro-organismos num ambiente que 
logicamente não os tem. 

d) Conjunto de medidas que utilizamos para impedir penetração 
de micro-organismos num ambiente que logicamente não os 
tem. Conjunto de medidas propostas para inibir o 
crescimento de micro-organismos ou removê-los de um 
determinado ambiente. 
 

4. A sigla EPI tem como significado? 
a) Equipamento profissional individual. 
b) Equipamento de proteção individual. 
c) Equipamento para segurança industrial. 
d) Equipamento para proteção de membros inferiores. 

 

5. Ao nascer à criança deve receber: 
a) BCG, HEPATITE B. 
b) BCG, HEPATITE C e SARAMPO. 
c) BCG, Tetravalente (DTP+Hib). 
d) BCG, HEPATITE B e Vacina oral de poliomielite. 

 

6. Quando se tem manifestação de uma doença em determinada 
região devidos a fatores que facilitam seu processo de 
desenvolvimento. Podemos chamar de: 
a) Endemania. 
b) Pandemia. 
c) Epidemia. 
d) Endemia. 

 

7. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) há muitos anos 
as doenças cardiovasculares são as primeiras causas de morte no 
mundo e de acordo com o Ministério da Saúde 32,3% da 
população do Brasil morre por este problema. E considerado 
hipertenso o indivíduo que: 
a) Considera-se que um indivíduo é hipertenso quando tem 

uma pressão arterial repetidamente superior ou igual a 
140mmHg para a sistólica e/ou 100mmHg para a diastólica. 

b) Considera-se que um indivíduo é hipertenso quando tem 
uma pressão arterial repetidamente superior ou igual a 
140mmHg para a diastólica e/ou 90mmHg para a sistólica. 

c) Considera-se que um indivíduo é hipertenso quando tem 
uma pressão arterial repetidamente superior ou igual a 
140mmHg para a sistólica e/ou 90mmHg para a diastólica. 

d) Considera-se que um indivíduo é hipertenso quando tem 
uma pressão arterial repetidamente superior ou igual a 
150mmHg para a sistólica e/ou 110mmHg para a diastólica. 

 

8. Em matéria da folha de São Paulo e muitos outros jornais nos 
brasileiros no dia 08 de dezembro de 2010 a auxiliar de 
enfermagem de 26 anos que atendeu S.S. T. no hospital São Luiz 
Gonzaga, no Jaçanã (zona norte de São Paulo), admitiu, em 
depoimento à polícia, que aplicou vaselina em vez de soro na veia 
da menina. Ela foi indiciada sob suspeita de homicídio culposo 
(sem intenção de matar). Esse caso trata-se de: 
a) Imperícia. 
b) Imprudência. 
c) Negligencia. 
d) Inconsequência. 

 

9. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 
considerado recém-nascido RN a criança até: 
a) Vinte e oito dias de seu nascimento. 
b) Trinta dias corridos ao nascimento. 
c) Uma semana após o nascimento. 
d) Durante todo o período de internação após o nascimento 

enquanto a mesma não for registrada mesmo que isso 
perdure a mais de 4 meses de internação. 

 

10. A busca pela elevação da qualidade e avaliação dos padrões é um 
processo contínuo, mediante a solução dos problemas e as 
propostas de inovações permanentes. O serviço de enfermagem, 
em um hospital, buscando a qualidade total, gera. 
a) Conflitos. 
b) Recursos.  
c) Confrontos. 
d) Problemas. 

 

11. Analise as afirmações abaixo assinale com V (verdadeiro) ou F 
(falso).  
(...) Está comprovado que portadores de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST’s) ficam mais vulneráveis ao vírus HIV. 
(...) As DST’s são aquelas adquiridas em relações sexuais (vaginal, 
anal ou oral) e pelas fezes e urina. 
(...) A AIDS é uma doença que se manifesta após a infecção do 
organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 
(...) O HIV é um vírus que destrói os linfócitos – células 
responsáveis pela defesa do nosso organismo – tornando a pessoa 
vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas. 

 
a) F, V, V, V 
b) V, F, V, V 
c) V, V, V, F 
d) V, V, F, F 
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12. É considerado como forma de esterilização: 
a) A diminuição do número de microorganismo de macro 

organismo patogênicos ou não. 
b) Desinfecção de armários de cozinha, copa e lactário. 
c) São medidas utilizadas para inibir o crescimento de um 

determinado organismo utilizando anticéptico ou 
desinfetante. 

d) Destruição de toda forma de vida microbiana, mediante 
aplicação de agentes físicos.  

 

13. Para administrar 6mg de decadron, deve-se retirar do franco de 
2,5mℓ contendo 4mg/mℓ, a quantidade equivalente a: 
a) 1,0 mℓ. 
b) 1,5 mℓ. 
c) 2,0 mℓ. 
d) 2,5 mℓ. 

 

14. Aparelho utilizado para exame do nariz que permite a visualização 
das fossas nasais. Trata-se de: 
a) Otoscópio. 
b) Rinoscópio. 
c) Broncoscópio. 
d) Laringoscópio. 

 

15. No serviço público o acompanhamento do crescimento da criança 
na esfera da atenção básica de saúde, assim como outras 
prioridades do serviço público.  Prioriza-se para o 
acompanhamento do crescimento das crianças, pelas vantagens 
de não ser uma técnica invasiva e ser bem aceita pelas mães, o 
índice de: 
a) Peso/idade. 
b) Estatura/idade. 
c) Peso /estatura. 
d) Perímetro braquial. 

 

16. As cirurgias podem ser classificas de acordo com seu potencial de 
contaminação no tecido a ser operado. Como exemplo de cirurgia 
contaminada, destaca-se: 
a) Gastrectomia. 
b) Apendicectomia. 
c) Colecistectomia. 
d) Artroplastia do quadril. 

 

17. Com relação ao HPV podemos afirmar que: 
a) Ele é o principal causador de câncer no colo do útero. 
b) É o Human immunodeficiency vírus. 
c) É o causador de todas as DSTs. 
d) É o Human Papilloma Verminoses. 

 

18. De acordo com as novas diretrizes American Heart Association 
2010. Na ressuscitação cardiopulmonar (RCP) a relação adequada 
de massagem cardíaca externa e ventilação com dois socorristas 
no paciente adulto é de: 
a) 15 massagens / 2 ventilações. 
b) 5 massagens / 1 ventilação. 
c) 30massagens / 2ventilações. 
d) 40 massagens / 1 ventilação. 

 

19. Precaução e isolamento têm como objetivo a prevenção de 
transmissão de um micro-organismo. São exemplos de patologias 
que requerem isolamento respiratório: 
a) Hepatite, conjuntivite e difteria cutânea. 
b) Febre tifoide e hepatite viral. 
c) Meningite meningocócica Vírus do sarampo e varicela Zoster. 
d) Sarampo escabiose e hepatite viral. 

20. Assinale a alternativa correta. Quando dizemos que uma criança 
apresenta baixo peso ao nascer, estamos nos referindo aos casos 
de crianças nascidas vivas com menos de: 
a) 1.800 gramas. 
b) 2.000 gramas. 
c) 2.500 gramas. 
d) 2.800 gramas. 

 

21. Eupneia é uma respiração: 
a) Rápida. 
b) Lenta. 
c) Normal. 
d) Difícil. 

 

22. Os batimentos cardíacos em um homem adulto considerado 
normais são entre: 
a) 80 a 100. 
b) 70 a 80. 
c) 70 a 120.  
d) 80 a 160. 

 

23. Parturiente e Primigesta são, respectivamente: 
a) Mulher em trabalho de parto e mulher que engravidou pela 

1º vez. 
b) Mulher que engravidou pela 1 º vez e mulher grávida de 

apenas 1 feto. 
c) Mulher que deu a luz e mulher que deu a luz pela 1º vez. 
d) Mulher que deu a luz 2 ou mais vezes e mulher que 

engravidou pela 1º vez. 
 

24. Colecistectomia é a: 
a) Remoção do baço. 
b) Remoção parcial ou total do estômago. 
c) Abertura do estômago com comunicação para o exterior. 
d) Remoção dos cálculos da vesícula biliar. 

 

25. Qual é a função primordial do hospital no Brasil? 
a) Educativa. 
b) Reabilitação. 
c) Preventiva. 
d) Curativa. 

 

26. É um unidade para leitura e gravação de DVD em um computador: 
a) Drive CD-R/RW. 
b) Drive DVD-R/RW. 
c) Drive Hard Disk RW. 
d) Drive DVD-ROM. 

 

27. No Sistema Operacional Windows XP ele pode ser utilizado para 
reorganizar arquivos e espaço no disco rígido, assim os programas 
são executados mais rapidamente. Estamos falando do (a): 
a) Desfragmentador de Disco. 
b) Backup. 
c) ScandisK. 
d) Windows Explorer. 

 

28. No Microsoft Excel 2003 “ORGANIZAR ESTRUTURA DE TÓPICOS” é 
uma opção do menu de ferramentas: 
a) Revisão. 
b) Formatar. 
c) Dados. 
d) Exibição. 
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29. Qual a maneira correta para excluirmos um arquivo 
definitivamente (sem que ele seja enviado para a lixeira) no 
Sistema Operacional Windows? 
a) Clicar no arquivo com o botão direito do mouse, manter 

pressionada a tecla SHIFT e clicar em EXCLUIR. 
b) Clicar no arquivo com o botão esquerdo do mouse, manter 

pressionada a tecla ALT e clicar em EXCLUIR. 
c) Clicar no arquivo com o botão direito do mouse, manter 

pressionada a tecla ALT e clicar em EXCLUIR 
DEFINITIVAMENTE. 

d) Clicar no arquivo com o botão esquerdo do mouse, manter 
pressionada a tecla SHIFT e clicar em EXCLUIR TUDO. 
 

30. É um dispositivo de armazenamento: 
a) Monitor. 
b) Teclado. 
c) Discos ópticos. 
d) Mouse. 

 

31. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta: 
a) Inexcedível – xaxim – charope. 
b) Recauchutagem – estupidez – vazelina. 
c) Mexerico – engessar – ojeriza. 
d) Vulgarizar – enchurrada – léxico. 

 

32. A babá agiu com tamanho zelo, que ficamos mais tranquilos.  
Na frase acima, o termo em destaque, se substituídos por qual, 
dentre os abaixo, muda de sentido? 
a) Desvelo. 
b) Atenção. 
c) Carinho. 
d) Austeridade.  

 

33. Indique a alternativa incorreta sobre o gênero dos substantivos 
abaixo: 
a) Coloque a gengibre no chá de limão. 
b) O médico constatou uma ruptura na faringe. 
c) Aquela dinamite será utilizada na implosão do prédio. 
d) Comprei um novo suéter azul-marinho. 

 

34. Analise as assertivas abaixo: 
I. Só há ingresso para a cessão das nove da noite. 

II. O concerto com o maestro francês será no Teatro Municipal 
de São Paulo. 

a) Apenas em I há termo empregado indevidamente. 
b) Apenas em II há termo empregado indevidamente. 
c) Em I e em II há termos empregados incorretamente. 
d) Em I e em II todos os termos foram empregados 

corretamente. 
 

35. Analise as assertivas abaixo em relação ao grau dos substantivos: 
I. Para arrumar minha saia, preciso de dois botãozinhos 

brancos. 
II. Com esse novo visual você ficou chiquíssima! 

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

 
 
 
 
 

36. Indique a alternativa em que o termo em destaque se classifica 
como complemento nominal: 
a) Aquelas tortas foram feitas por mim. 
b) Escolheram-me pra contar a verdade. 
c) Eu tenho medo da morte. 
d) Senhores, preciso de silêncio. 

 

37. Aponte a alternativa em que o superlativo absoluto sintético está 
grafado em desacordo com a norma culta: 
a) Ele está rico porque sempre foi misérrimo. 
b) Eu e o filho do Prefeito somos amicíssimos. 
c) Apesar de estar usando uma roupa comuníssima, foi 

fotografada pela imprensa à noite toda. 
d) É provavelcíssimo que minha filha viaje no final de semana. 

 

38. Indique a alternativa em que o sinal indicar de crase deveria ter 
sido empregado: 
a) O seu paletó está cheirando a vinho. 
b) Fomos de cidade a cidade procurando pelo meu sobrinho. 
c) Estou disposto a concertar todo o estrago que causei. 
d) Estou seguindo a dieta a risca. 

 

39. Acerca da concordância dos nomes, analise as assertivas abaixo: 
I. Remeto-lhes, anexos, duas cópias da procuração. 

II. As duas garçonetes ficaram meia nervosas com a 
reclamação daquele homem. 

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

 

40. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) E-clip-se. 
b) Felds-pa-to. 
c) Ex-cur-são. 
d) Subma-ri-no. 

 

41. Assinale a alternativa em que há palavra escrita em desacordo 
com a norma culta: 
a) Aquele armário se tornou um impecilho na minha casa. 
b) Restaram do Carnaval quatro sacos de confetes. 
c) O filho da minha vizinha é um crânio! 
d) Fizemos um suco de tangerina delicioso. 

 

42. A oração subordinada adverbial abaixo se classifica como: 
Como ele estava cansado, não participou da reunião. 
a) Concessiva. 
b) Final. 
c) Proporcional. 
d) Causal. 
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43. Analise a notícia abaixo: 
“(...) O senador Demóstenes Torres (GO) pediu desfiliação do 
_____ nesta terça-feira (3) em carta enviada à direção do 
partido. A decisão foi tomada após a legenda anunciar a 
abertura de um processo disciplinar para apurar se o senador 
usou seu mandato para favorecer o contraventor Carlos Augusto 
Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso pela PF em 
fevereiro sob a acusação de comandar um esquema de jogo 
ilegal em Goiás. O processo disciplinar poderia levar à expulsão 
de Demóstenes do partido. (...)” 
Fonte: http://g1.globo.com/politica, 03/04/2012, adaptado. 
O partido a que a notícia se refere é: 
a) PSDB. 
b) PMDB. 
c) DEM. 
d) PV.  

 

44. O diâmetro de uma circunferência que tem 7,85 m de perímetro é: 
a) 1,25 m. 
b) 3,5 m. 
c) 1,75 m. 
d) 2,5 m. 

 

45. Qual é a soma dos 5 termos da P.G. (12, 36...)? 
a) 1.278. 
b) 1.452. 
c) 1.836. 
d) 1.644. 

 

46. Os lados de um triângulo medem 20 cm, 15 cm e 10 cm. Qual é o 
perímetro de outro triangulo semelhante a este cujo lado maior é 
48 cm? 
a) 112 cm. 
b) 76 cm. 
c) 94 cm. 
d) 108 cm. 

 

47. A soma dos quadrados das idades de dois irmãos é 25 e a 
diferença entre as duas idades é 1 ano. Então, a idade do mais 
velho é: 
a) 6 anos 
b) 4 anos. 
c) 8 anos. 
d) 9 anos. 

 

48. Um capital de R$ 2.000,00 é aplicado a juros compostos durante 2 
meses, obtendo-se o montante de R$ 2.880,00. Qual a taxa 
mensal da aplicação? 
a) 18%. 
b) 12%. 
c) 22%. 
d) 20%. 

 

49. Qual é o volume de um cone que tem 8 m de raio e 10 m de 
geratriz? 
a) 150,72 m³. 
b) 1.205,76 m³. 
c) 401,92 m³. 
d) 50,24 m³. 

 
 
 
 
 

50. Qual o valor de   no polinômio               para que, 
quando dividido por x – 1, dê resto igual a 6? 

a)    
    

b)      

c)     
    

d)      
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