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1. O glutaraldeído é uma solução indicada para esterilização e 
desinfecção pelo método químico. No uso desta solução é correto 
afirmar devemos estar atento ao: 
a) Trocar a solução a cada 12 horas. 
b) Utilizar corretamente durante o manuseio EPIs.  
c) Acomodar somente em caixas ou baldes de aço inox. 
d) Utilizar somente luva de procedimento. 

 

2. Houve uma queda de energia no bairro, a enfermeira responsável 
pela unidade básica de saúde sempre atenta imediatamente se 
lembrou das vacinas ela orientou a equipe a abrir a geladeira só 
em caso de real necessidade e observar continuamente a 
temperatura. Mesmo assim a geladeira não manteve a 
temperatura obrigando a retirar as vacinas colocando em caixas 
de isopor com gelox e termômetro mantendo a temperatura entre 
+2 e +8 até o retorno da energia ou a remoção para outra 
unidade. Essa conduta foi: 
a) Correta. 
b) Não a temperatura deveria ficar entre – 2º e – 8º. 
c) Incorreto. 
d) Não a temperatura deveria ser mantida entre – 2º e 0º. 

 

3. O paciente de 30 anos buscou a unidade básica de saúde com 
queixa de dor de cabeça intensa, ao passar pela pré-consulta com 
o enfermeiro da unidade o mesmo relatou ter passado por um 
procedimento cirúrgico uma herniorrafia a um dia atrás que a dor 
é intensa quando em pé ou sentando e que melhora ao deitar a 
mesma pode suspeitar de um caso de: 
a) Enxaqueca. 
b) Cefaleia pós raqui. 
c) Cefaleia. 
d) Dor de cabeça. 

 

4. A vacina contra influenza é contra indicada a: 
a) Gestantes em qualquer período; 
b) Idosos; 
c) Alérgicos a neomicina; 
d) Lactantes. 

 

5. O paciente CSV 25 anos chegou a UBS de saúde com relatando ser 
hemofílico dentre os cuidados a ser prestados a esse paciente 
sabemos que: 
a) Ele não deve receber ácido acetilsalicílico. 
b) Ele não dever receber heparina e derivados. 
c) Ele não deve receber vitamina k. 
d) Ele não deve receber AAS, heparina e derivados ou 

associações do mesmo. 
 

6. O aleitamento materno é contra indicado para: 
a) Portadoras de tuberculose em tratamento a mais de duas 

semanas. 
b) Mães que recusam o filho ou o aleitamento. 
c) Portadoras de desnutrição grave, moderada ou leve. 
d) Portadoras de IVAS. 

 

7. No processo de cicatrização é incorreto afirmar: 
a) Boa oxigenação, perfusão e nutrição são essenciais para o 

processo de cicatrização. 
b) O curativo oclusivo é o mais seguro e eficaz no processo de 

recuperação, pois impede a entrada de novos micros 
organismos na área afetada. 

c) Curativos limpo deve ser limpo de dentro para fora. 
d) Curativos contaminados de fora para dentro. 

 

8. Redução do volume de um lobo de uma parte do pulmão causada 
pela obstrução dos brônquios é denominada: 
a) Bronquite. 
b) Bronquíolos. 
c) Colabamento. 
d) Atelectasia. 

 

9. O exame de prevenção Papanicolau colhido nas UBS anualmente 
tem uma serie de cuidados para garantir um resultado seguro e de 
qualidade. Devemos orientar a paciente a: 
a) Higienizar a região com sabonete intima especifico, lavar com 

ducha internamente quanto melhor possíveis horas antes o 
exame. 

b) Não manter relações sexuais nas 48 horas que antecedem o 
exame. 

c) Não fazer duchas ou usar cremes vaginais. 
d) Não manter relações sexuais nas 48 horas que antecedem o 

exame, não utilizar duchas ou cremes e pomadas intimam 
nesse período. 

 

10. A laqueadura é um procedimento invasivo geralmente realizado 
durante um acompanhamento de profissionais visando um 
planejamento familiar, o procedimento pode ser realizado após 
uma cesariana ou em uma intervenção cirúrgica especifica para o 
mesmo. Ele é contra indicado para: 
a) Mulheres portadoras de distúrbios mentais graves referentes 

a perda da fertilidade. 
b) As mulheres saudáveis que podem se multiplicar sem 

preocupação. 
c) As alternativas A e D estão corretas. 
d) Portadoras de doenças graves. 

 

11. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é 
fundamentada na administração da assistência ao paciente, sendo 
ela uma metodologia norteadora que o enfermeiro dispõe para a 
aplicação do processo de enfermagem. A sistematização do 
processo de enfermagem refere-se ao exercício da função 
administrativa centralizada na assistência ao paciente, 
implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
traz segurança ao paciente, qualidade na assistência prestada, e 
maior autonomia aos profissionais de enfermagem. Não faz parte 
das fases do SAE: 
a) Histórico de enfermagem. 
b) Anamnese exame físico, diagnóstico de enfermagem. 
c) Relatório de enfermagem. 
d) Prescrição e evolução da assistência de enfermagem 

Relatório de enfermagem. 
 

12. Quais os objetivos da SAE?  
a) Registrar tudo que acontece referente ao período de 

assistência de enfermagem garantindo a segurança dos 
profissionais de enfermagem evitando erros e possíveis 
processos.   

b) O SAE tem com objetivo padronização das atividades 
prestadas garantindo a segurança do paciente.  

c) Prestar assistência de qualidade de forma segura humana e 
individualizada, direcionar e planejar as ações de 
enfermagem facilitando a supervisão garantindo a segurança 
e facilitando a supervisão, padronizar ações de forma 
metódica e eficaz registrando todos os dados valorizando a 
assistência prestada.  

d) O objetivo do SAE é assegurar com que todas as ações 
prestadas sejam registradas para segurança de toda a equipe. 
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13. Uma adolescente chega ao serviço de emergência trazida pela 
família e na sala recebe atendimento da equipe, você esta 
incumbido de coletar a história para tentar entender o que 
aconteceu, para ajudar a fechar o diagnostico e também formar o 
histórico de enfermagem. A família relatou ter encontrado a 
adolescente desacordada na sala de casa o que deve ser 
perguntado a família: 
a) Tempo aproximado em que a adolescente foi deixada sozinha 

e encontrada. Se a família encontrou algo que pode indicar 
suicídio. 

b) Se próximo a ela havia frascos de soluções químicas ou 
fármacos e alguém deu falta de medicações que fazem uso 
em casa. 

c) Se a adolescente tem algum problema de saúde ou alergia. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14. A tuberculose um grande problema de saúde publica hoje quase 
controlado teve seu fortalecimento nos meados dos anos 90 com 
o surgimento do SIDA. Hoje temos tratamento para a tuberculose 
em todas as UBS e ainda assim temos o grande número de casos. 
Podemos dizer que isso ocorre devido. 
a) A não adesão ao tratamento a maior parte dos portadores 

tem particularidades que dificultam o tratamento além do 
abandono imediato ao tratamento com a melhora dos 
sintomas. E o tratamento é longo um ano de uso de 
medicamento fortes que causam grande efeito colateral. 

b) A ineficácia dos medicamentos genéricos fornecidos pelo 
governo que em sua grande maioria são de farinha branca. 

c) A falta realmente de dinheiro para o tratamento afinal faltam 
medicamentos na maioria das UBS. 

d) A não adesão ao tratamento a maior parte dos portadores 
tem particularidades que dificultam o tratamento além do 
abandono imediato ao tratamento com a melhora dos 
sintomas. Afinal são seis meses de tratamento é muito longo. 

 

15. Temos diversas patologias causadas por microorganismos que 
estão presentes na água ou que usam a água como vetor 
conhecemos como  doenças de veiculação hídrica das patologias 
abaixo qual não é de veiculação hídrica.  
a) Amebíase. 
b) Ascaridíase. 
c) Filariase. 
d) Esquistossomose. 

 

16. Em caso de insuficiência respiratória severa ou períodos 
prolongados de intubação oro traqueal ha a indicação de 
traqueostomia procedimento esse que é feito uma abertura na 
traqueia instalando uma cânula que permite a troca respiratória. 
Ao realizar a aspiração da traqueostomia é correto afirmar que: 
a) O bronco espasmo é prevenido através da aspiração das 

secreções. 
b) O cateter deve ser introduzido totalmente para retirar o 

máximo de secreções. 
c) É dispensável a administração de oxigênio durante a 

aspiração. 
d) O procedimento deve durar entre 10 a 15 segundos 

pausando para a ventilação do paciente e retornando após 
sempre atento a saturação. 

 
 
 
 
 
 
 

17. O período pós-operatório é vital para recuperação do paciente e 
tão importante ou até mais criterioso que o ato cirúrgico onde o 
paciente recupera suas funções orgânicas, tem o alivio da dor 
previne complicações.  Temos o pós-operatório imediato e o pós-
operatório tardio que são compreendidos respectivamente. 
a) Imediato as primeiras 24h após o ato. 
b) Tardio inicia se após 24h do procedimento cirúrgico. 
c) Imediato as primeiras 24h e tardio das 24h até a alta. 
d) Imediato as 12h que há o maior risco de complicações e 

tardio tem inicio após as 12h onde ha estabilidade e menor 
risco. 

 

18. L.M.S., 50 anos, durante um período longo na casa de repouso, 
sem receber visita de seus familiares e praticamente abandonado 
na clinica apresentou os seguintes sintomas, sede, pulso periférico 
diminuído, ressecamento das mucosas e oligúria. Esses sinais e 
sintomas indicam. 
a) Depressão. 
b) Desidratação. 
c) Desnutrição. 
d) Desnutrição e depressão. 

 

19. A Respiração é um processo fisiológico pelo qual os organismos 
vivos inalam oxigênio do meio circundante e soltam dióxido de 
carbono.  Temos alguns termos técnicos que definem esse 
processo e alterações. Assinale a alternativa correta. 
a) Ortopnéia é um estado no qual o paciente respira melhor 

quanto esta em decúbito dorsal. 
b) Hiperpnéia se refere ao aumento acentuado da expiração. 
c) Cheyne Stokes caracteriza-se por episódios de apneia. 
d) Taquipnéia é a diminuição dos movimentos respiratórios por 

minuto. 
 

20. Insuficiência cardíaca congestiva é o termo médico referente às 
situações onde o coração não está capacitado a manter as 
necessidades circulatórias do organismo. Assinale a alternativa 
correta com relação ao ICC. 
a) É a incapacidade cardíaca de bombear sangue suficiente para 

atender as necessidades teciduais de gás carbônico. 
b) As manifestações clinicam da insuficiência cardíaca direita 

são dispneia, tosse, tosse, fadiga e ansiedade. 
c) O principal problema é o comprometimento do volume 

diastólico, pois o débito cardíaco normal não é mantido. 
d) A principal manifestação da insuficiência cardíaca é o 

aumento do volume intravascular, com diminuição do débito 
cardíaco. 

 

21. A enzima CK-MB é liberada quando: 
a) Anormalidade lipoproteica miocárdica. 
b) Processo inflamatório cardíaco. 
c) Lesões nas células miocárdicas. 
d) Pressão arterial sistólica aumentada. 

 

22. O paciente com diagnóstico de hipertensão arterial pode 
apresenta os seguintes sintomas: 
a) Cefaleia occipital e escotomas. 
b) Tremores e sudorese. 
c) Escotomas e sudorese. 
d) Cefaléia matinal e dor no peito. 
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23. Ha diferença entre o leite de mães prematuras e mães de crianças 
a termo. 
a) Sim há diferenças Maior teor de lipídios, proteínas e calorias; 

menor teor de lactose; maior quantidade de IgA e 
lactoferrina. 

b) Não ha diferenças ambos mantém o mesmo teor de lipídios, 
proteínas e calorias entre os demais componentes. 

c) Sim há menor teor de lipídios, proteínas e calorias maior teor 
de lactose. 

d) Não há, pois mães de prematuros não produzem leite no 
primeiro contato e após o termo que ha a produção, porém o 
recém-nascido já não aceita o leite materno. 

 

24. A hiponatremia é um distúrbio causado pela perda de um tipo de 
eletrólito no recém-nascido na UTI Neonatal identifique o 
eletrólito e a intervenção a ser feita. 
a) Cloro/Infusão de soro fisiológico 0,9%. 
b) Potássio/realização de eletrocardiograma. 
c) Sódio/reposição hídrica com soro fisiológico. 
d) Glicose/administração de solução hipertônica de glicose. 

 

25. Com relação a vigilância sanitária, que é definida pela lei orgânica 
de saúde, no § 1º do seu artigo 6ª, é incorreto afirmar que: 
a) Abrange o controle dos bens de consumo que, direta e 

indiretamente, se relacionam com saúde, compreendidas 
todas as etapas e os processos de produção de consumo. 

b) Delega a vigilância epidemiológica á autoridade, para atuar 
nas atividades de alta complexidade, nas áreas de alimentos, 
medicamentos e saneamento. 

c) Realiza atividades de baixa, alta e média complexibilidade, na 
área de saúde do trabalhador, na vigilância de portos, 
aeroportos e fronteiras. 

d) Forma sua equipes de acordo com as ações desenvolvidas e a 
condição de gestão do município. 

 

26. A medida preventiva mais eficaz no combate a infecção hospitalar 
é: 
a) Troca diária de curativos. 
b) Lavagem correta das mãos. 
c) Uso de precaução universal. 
d) A utilização de álcool gel. 

 

27. Um trabalhador na área de cerâmicas há mais de 20 anos, recebe 
o diagnóstico de pneumopatia crônica. É uma provável doença 
ocupacional o que pode ter implicado isso: 
a) Berílio. 
b) Sílica. 
c) Abestato. 
d) Talco. 

 

28. As vacinas com vírus vivos atenuados não é indicado quando para 
portadores de: 
a) Doenças neurológicas. 
b) Uso de corticoides em qualquer dosagem. 
c) Diagnóstico de imunodeficiências. 
d) Doenças congênitas. 

 

29. É uma forma de motivar, integrar e coordenar os recursos 
humanos e materiais para tornar possível a realização de um 
programa de trabalho de forma eficiente para alcançar os 
objetivos da organização: 
a) Programação. 
b) Execução. 
c) Avaliação. 
d) Supervisão. 

30. Os fatores que influenciam no crescimento de um adolescente são 
múltiplos e podem ser inibidores ou favoráveis a ele. Podemos 
dizer que: 
a) Aos 14 anos, o rapaz alcança uma altura, em média menor 

que a da moça. 
b) Na menina o processo de aceleração do crescimento inicia se 

entre 5 e 6 anos. 
c) Em geral, durante os três anos de duração do estirão, as 

meninas crescem, em média, 20 cm. 
d) No rapaz, o estirão se inicia entre os 9 e os 10 anos. 

 

31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Cumeeira – irrequieto – umedecer. 
b) Pontiagudo – butequim – digladiar. 
c) Óbulo- privilégio – creolina. 
d) Jaboticaba – rebuliço – tabuada. 

 

32. Indique a alternativa em que a colocação do pronome está errada: 
a) Nada o perturba tanto como isso. 
b) Realizar-se-á a inauguração na praça central. 
c) Esta é a árvore cujos frutos nós colhemos. 
d) Disseram para mim ler essas duas obras literárias para o 

vestibular. 
 

33. Precisamos ______ as consequências da ________.  
As lacunas acima devem ser preenchidas com: 
a) Amenizar – paralisação. 
b) Amenissar – paralização. 
c) Amenizar – paralização. 
d) Amenisar – paralização. 

 

34. Com sua postura magistral, encantou todos da banca 
examinadora. 
O termo em destaque mantém o sentido original da frase se 
substituído por: 
a) Imperfeita. 
b) Simplória. 
c) Deselegante. 
d) Primorosa. 

 

35. Indique a alternativa em que o sujeito é indeterminado: 
a) Ninguém me explicou o que eu deveria fazer. 
b) Encontraram os documentos do meu marido. 
c) Havia dinheiro embaixo do colchão. 
d) Choveu durante a final do campeonato. 

 

36. Indique a alternativa em que o substantivo foi flexionado de forma 
incorreta: 
a) Como aqueles mamões iam estragar, fiz um doce delicioso. 
b) Os refrãos daquela música são contagiantes. 
c) Todos os anos realizamos excursões para os anciãos. 
d) Esses vendedores de produtos falsificados são uns charlatãos 

mesmo. 
 

37. Em relação à utilização do acento indicador da crase, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Pegou a criança à força e obrigou-a a comer pedaço por 
pedaço. 

II. Nós estamos à procura daquele memorando. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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38. Rute, que é a funcionária mais antiga, chegou atrasada na 
confraternização. 
A oração em destaque se classifica como: 
a) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adverbial causal. 
d) Oração subordinada adverbial temporal. 

 

39. Sobre a concordância nominal, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Ontem foi escolhido a roupa do noivo. 
II. Seguem anexas ao protocolo as cópias do processo. 

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 incorreta sobre a concordância verbal: 
a) Como ouvimos muitas fofocas dos vizinhos, eu com minha 

mãe mudamos de bairro. 
b) Um rebanho atrapalhou a nossa passagem pela estrada. 
c) Os Andes passam pelo Chile. 
d) Hoje fazem três semanas que não bebo refrigerante. 

 

41. Sobre a regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ele é ambicioso, por isso aspira a uma posição de direção na 
empresa. 

II. Dentre tantas reivindicações, atendemos o apelo do pessoal 
da limpeza. 

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

 

42. É uma obra de José de Alencar: 
a) “A Moreninha”. 
b) “Dom Casmurro”. 
c) “Iracema”. 
d) “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. 

 

43. Capital do Estado de Rio Grande do Sul: 
a) Porto Alegre. 
b) Caxias do Sul. 
c) Curitiba. 
d) Florianópolis. 

 

44. Comprei um televisor que custa R$ 1.500,00 à vista. Como vou 
pagar a prazo, a loja acresce do preço à vista 20% deste, e esse 
total é dividido em duas prestações sendo a primeira paga no ato 
da compra e a segunda após um mês. A taxa de juro relativa a essa 
operação é: 
a) 30%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 60%. 

 

45. Qual é a idade de Regina, sabendo que o quadrado da sua idade 
menos 8 é igual a 113? 
a) 21. 
b) 18. 
c) 19. 
d) 11. 

 

46. Uma empresa aérea quer formar equipes com 5 funcionários em 
cada uma, para exercerem a função de comissários de bordo. 
Quantas equipes distintas podem ser formadas escolhendo dentre 
um grupo de 10 homens e 6 mulheres, sabendo que cada equipe 
deve ser constituída de 3 homens e 2 mulheres? 
a) 3.750. 
b) 160. 
c) 1.800. 
d) 940. 

 

47. Num balde cheio de água mergulha-se um copo de 28 cm de 
comprimento por 1,2 dm de largura e 200 mm de altura. Quanto 
litros transbordarão do balde? 
a) 6,72 ℓ. 
b) 67,2 ℓ. 
c) 6 ℓ. 
d) 60 ℓ. 

 

48. Certa empresa comprou um depósito para armazenar água. Ao 
colocar 235,5 m³ de água constatou que a parte ocupada pela 
água correspondia a 30% da capacidade total. Se esse depósito 
tem o formato de um cilindro circular reto e altura de 10m, então 
o raio da base mede: 
a) 6 m. 
b) 5 m. 
c) 7 m. 
d) 9 m. 

 

49. Se 30 pintores trabalhando 9 horas por dia pintam um edifício em 
8 dias, em quantos dias 6 pintores, trabalhando 12 horas por dia, 
pintarão outro prédio igual ao primeiro? 
a) 24. 
b) 42. 
c) 30. 
d) 50. 

 

50. Qual foi a taxa mensal utilizada na aplicação de R$ 6.000,00, a 
juros simples, por 2 meses e 20 dias, sendo que no final dessa 
operação recebi o montante de R$ 6.720,00? 
a) 1,5% a.m. 
b) 0,15% a.m. 
c) 0,45% a.m. 
d) 4,5% a.m. 

 
 
 

 
 
 

 




