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PROVA A 
 
Cargo: Enfermeiro Padrão 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 
Karaokê – Essa palavra japonesa teve seu berço há cerca de 30 
anos num barzinho da cidade de Kobe. O dono do 
estabelecimento, Daisuke Inoue, introduziu um novo hábito para 
a clientela: fazer tocar fitas cassete instrumentais enquanto os 
fregueses cantavam. O costume é tradicional no Japão: cantoria 
em rodízio com amigos tomando saquê, relaxante passatempo 
valorizado pela participação de pessoas queridas. Karaokê é a 
junção de duas palavras: kara, que vem de karappo, (“vazio”), e 
oke, a partir de okesutura (“orquestra”). Ainda está na moda, 
entre nós, esse tipo de divertimento. (Revista Língua, jan.2012, 
p.64) 
 
01. Segundo o texto, o processo de formação da palavra 
Karaokê é: 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação sufixal. 
c) Composição por justaposição. 
d) Composição por aglutinação. 
 
02. O plural de “barzinho” é: 
a) Barzinhos. 
b) Barezinhos. 
c) Bareszinhos. 
d) Baresinhos . 
 
03. Na frase “há cerca de 30 anos”, o verbo haver tem o mesmo 
sentido em: 
a) Fazem cerca de 30 anos que moramos nesta cidade. 
b) Faz 30 anos que não os encontro. 
c) Fizeram 30 anos de casados. 
d) Faz-se conserto de roupas. 
 
04. No texto, aparecem os pronomes demonstrativos “essa” e 
“esse” em “essa palavra japonesa” e “esse tipo de divertimento”, 
e são usados como elementos de coesão textual. Indique a 
alternativa em que o pronome demonstrativo tem a mesma 
função dos utilizados nos trechos destacados. 
a) Estive com ela nessa semana. 
b) Por favor, passe-me esse prato que está ao seu lado. 
c) Essas são as palavras de Deus: “Amai-vos uns aos outros”. 
d) “Eu estou muito triste hoje”, essas foram as palavras de 

Marcelo. 
 
05. No trecho: “Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a 
clientela: fazer tocar fitas cassete instrumentais enquanto os 
fregueses cantavam.”, poderíamos dar outra versão que ficaria 
assim: 
a) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: fazer 

que tocassem fitas cassete instrumentais enquanto os 
fregueses cantavam. 

b) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: 
fazerem tocar fitas cassete instrumentais ao passo que os 
fregueses cantavam. 

c) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: fazer 
com que toquem fitas cassete instrumentais para os fregueses 
cantarem. 

d) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: 
fazerem tocarem fitas cassete instrumentais quando os 
fregueses cantavam. 

 
06. Assinale a alternativa que esteja redigida de acordo com a 
norma culta. 
a)“No tempo de Pedro Álvares Cabral, os capitães comandavam 

e ezerciam a parte militar da espedição, mas não a navegação. 

Com a organização da Marinha, passou-se a ter numa única 
pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” (Revista 
Língua, já. 2012, p.64) 

b)“No tempo de Pedro Álvares Cabral, os capitãos comandavam 
e exerciam a parte militar da espedição, mas não a navegação. 
Com a organisação da Marinha, passou-se a ter numa única 
pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” (Revista 
Língua, já. 2012, p.64) 

c)“No tempo de Pedro Álvares Cabral, os capitães comandavam 
e exerciam a parte militar da expedição, mas não a navegação. 
Com a organização da Marinha, passou-se a ter numa única 
pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” (Revista 
Língua, já. 2012, p.64) 

d)“No tempo de Pedro Álvarez Cabral, os capitões comandavam 
e exerciam a parte militar da expedição, mas não a 
navegassão. Com a organização da Marinha, passou-se a ter 
numa única pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” 
(Revista Língua, já. 2012, p.64) 

 
07. Indique a alternativa em que a ocorrência de uma 
circunstância adverbial é a mesma da frase seguinte: 

“Desde que houve a reunião em casa de Jandira, eu não 
pensava mais em Arabela...” (Cyro dos Anjos) 

a) À medida que caminhávamos, mais distante ficava o ruído da 
cachoeira. 

b) Viajaremos desde que não chova amanhã. 
c) Precisamos limpar a casa para receber as visitas. 
d) Chegamos à rodoviária assim que o ônibus partiu. 
 
08. Assinale  a frase em que ocorreu erro de regência. 
a) Esqueci dos documentos. 
b) Lúcia queria muito namorar Eduardo. 
c) Eu assisto a todos os filmes da sessão da tarde. 
d) Juliana assiste em São Paulo desde 1990. 
 
09. A frase cuja voz passiva não é aceita pela gramática 
normativa é: 
a) As crianças foram perturbadas pelos pernilongos durante a 

noite. 
b) Suas leis nunca serão obedecidas por seus subordinados. 
c) Aquelas mulheres foram maltratadas por seus maridos. 
d) A cidade foi cerca de vândalos. 
 
10. A alternativa cuja regência verbal está de acordo com a 
norma culta é: 
a) Os alunos entraram e saíram da sala com lentidão. 
b) Assisti e gostei muito do filme que você me recomendou. 
c) Eles subiram e desceram do ônibus alegremente. 
d) A diretora preocupa-se, mas simpatiza  com suas ideias. 
 
11. Está incorreto o emprego dos verbos em: 
a) É uma hora e trinta minutos. 
b) Cem metros é muito pouco. 
c) Hoje são 15 de maio 
d) Os responsáveis somos nós. 
 
Texto para s questões 12 a 16 
Notícias / tecnologia  
Se você tem pavor de ficar sem seu celular pode sofrer de 
“Nomofobia” 
O medo de não estar conectado atinge cada vez mais 
pessoas 
por Redação Galileu  
Crédito: Shutterstock 
 

Hoje a maioria das pessoas precisa usar o celular – isso 
é fato. Mas tem gente que, com isso, está desenvolvendo um 
verdadeiro pavor de se separar do seu aparelho. Esse distúrbio 
foi batizado de Nomofobia, uma espécie de sigla para “No more 
phone phobia” e, segundo um estudo feito nos EUA pela 
organização SecurEnvoy, 66% da população de americanos 
sofre com esse problema.  
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Mais do que medo de perder o celular, as pessoas que 
sofrem com esse problema afirmam terem medo de não se 
sentirem acessíveis e conectadas. Por isso, o mesmo estudo 
mostra que os donos de smartphones dão uma conferida no 
celular, pelo menos, 34 vezes por dia e 75% dos entrevistados 
usam o aparelho até no banheiro.  
Os dados também revelam que, quanto mais novo você é, maior 
é a chance de ser afetado pela Nomofobia. Mulheres também 
têm maiores chances de desenvolver o distúrbio do que os 
homens.  

Quer saber se você também desenvolveu esse medo? 
Os sintomas são: olhar para o celular obsessivamente (com 
pouco intervalo de tempo), preocupar-se constantemente com a 
localização do aparelho e com sua segurança e nunca, em 
nenhuma hipótese, desligá-lo.  
 
12. Sobre o texto, podemos afirmar que: 
a) É necessário que todas as pessoas usem celular. 
b) Pesquisas mostram que há pessoas com pavor de celular. 
c) As pessoas que sofrem de nomofobia sentem medo de ficar 

inacessíveis. 
d) As mulheres têm tantas chances de ter nomofobia quanto os 

homens. 
 
13. NOMOFOBIA é uma sigla de “No more phone phobia”. A 
palavra que não se caracteriza como sigla é: 
a) Unesco. 
b) Bradesco. 
c) Unesp. 
d) Cine. 
 
14. Em “as pessoas que sofrem com esse problema afirmam 
terem medo de não se sentirem acessíveis e conectadas.”, 
temos: 
a) três orações subordinadas, sendo uma adjetiva restritiva, uma 

substantiva objetiva direta e uma substantiva completiva 
nominal. 

b) três orações, sendo uma coordenada sindética explicativa e 
duas subordinadas substantivas objetivas diretas. 

c) duas orações subordinadas, sendo uma adjetiva restritiva e 
outra substantiva objetiva indireta. 

d) duas orações subordinadas, sendo uma adjetiva explicativa e 
uma substantiva completiva nominal. 

 
15. “segundo um estudo feito nos EUA pela organização 
SecurEnvoy, 66% da população de americanos sofre com esse 
problema.” 
A oração pode ser reescrita sem prejuízo de sentido em: 
a) A organização SecurEnjoy fez um estudo  nos EUA com 66% 

da população que, segundo os americanos, sofre com esse 
problema. 

b) De acordo com a organização SecurEnvoy, que realizou um 
estudo nos EUA, esse distúrbio afeta 66% da população 
americana. 

c) Estudo realizado nos EUA, conforme a organização 
SecurEnvoy, 66% da população de americanos sofre com esse 
problema. 

d) Segundo os EUA, em estudo feito pela organização 
SecurEnvoy, 66% da população americana é afetada por esse 
problema. 

 
16. No período “quanto mais novo você é, maior é a chance de 
ser afetado pela Nomofobia.” Temos uma relação de: 
a) tempo. 
b) comparação. 
c) proporcionalidade. 
d) causa.  
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17.  A Lei 7498 de 25 de junho de 1986, Dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras 
providências. Assinale a alternativa Incorreta: 
a) O art 1º aborda: “ É livre o exercício da enfermagem em todo o 

território nacional e internacional, observadas as disposições 
desta lei”. 

b) O art 2º diz que : “A enfermagem e suas atividades auxiliares 
somente podem ser exercidas por pessoas legalmente 
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem 
com jurisdição na área onde ocorre o exercício”. 

c) O art 3º diz que:”O planejamento e a programação das 
instituições e serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de enfermagem”. 

d)  O art 6º parágrafo I diz que: São enfermeiros: “ o titular do 
diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino,nos 
termos da lei”; 

 
18. O Conselho de Ética de Enfermagem, aborda no capítulo l os 
direitos dos profissionais. Assinale a alternativa que não pode ser 
considerada como direito do profissional. 
a) Art. 1º - Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e 

ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos 
e dos direitos humanos. 

b) Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 

c) Art. 3º - Não apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e 
da sociedade. 

d) Art. 4º - Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem. 

 
19. A Cartilha do COREN de Dimensionamento de Pessoal,Fixa 
e estabelece parâmetros para dimensionar o quadro de 
profissionais de enfermagem para as unidades assistenciais nas 
instituições de saúde e assemelhados."Os aspectos quantitativos 
dos profissionais de enfermagem nas instituições de saúde são 
enfatizados para que haja a garantia da segurança e da 
qualidade de assistência ao cliente e a continuidade da vigília 
perante a diversidade de atuação nos cuidados e na atenção da 
equipe de enfermagem." Com base nesta cartilha, são 
considerados Pacientes de Cuidados semi-intensivo( PCSI): 
a) Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de 

enfermagem, e fisicamente autossuficiente quanto ao 
atendimento das necessidades humanas básicas. 

b) Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de 
enfermagem, requerendo avaliações médicas e de 
enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de 
enfermagem para o atendimento das necessidades humanas 
básicas. 

c) Paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, 
sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo 
assistência de enfermagem e médica permanente e 
especializada. 

d) Paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, 
sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo 
assistência de enfermagem e médica permanente e 
especializada. 

 
20. Um dos objetivos dos profissionais responsáveis pelo 
Programa Segurança do Paciente do COREN-SP era 
desenvolver um documento que evidenciasse, de modo 
abrangente, a ação da enfermagem na promoção de práticas 
seguras em saúde. Á partir daí, desenvolveram a “ Declaração 
da Enfermagem do Estado de São Paulo para a Promoção da 
Segurança do Paciente”. O documento foi redigido com a 
finalidade de declarar o compromisso da enfermagem do Estado 
de São Paulo em desenvolver ações que visem à promoção da 
segurança do paciente nos âmbitos da educação, prática clínica, 
pesquisa e cultura organizacional alicerçada nos preceitos éticos 
e legais da profissão.  Assinale a alternativa Incorreta: 
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a) A promoção da segurança do paciente é responsabilidade 
compartilhada entre profissionais de Enfermagem e os demais 
que atuam, direta ou indiretamente, na área da saúde: 
pacientes e familiares; instituições de saúde; agências 
reguladoras; órgãos de acreditação; instituições de ensino; 
associações, conselhos, sindicatos e agremiações de 
profissionais de saúde; órgãos governamentais e sociedade;  

b) A análise sistêmica de erros deve incluir a participação ativa 
dos enfermeiros, profissionais de saúde, pacientes e gestores, 
envolvendo, quando necessário, órgãos de fiscalização, 
governamentais e a sociedade;  

c) A Enfermagem deve contribuir com toda e qualquer iniciativa 
local, regional, nacional e internacional para a promoção da 
segurança do paciente;  

d) As responsabilidades e os compromissos para a segurança do 
paciente não devem ser claramente explicitados na política de 
Enfermagem Institucional e implementados nas ações dos 
enfermeiros gestores, líderes e profissionais de Enfermagem 
diretamente envolvidos na assistência;  

 
21. A Decisão COREN- SP-DIR/001/2000. Normatiza no Estado 
de São Paulo os princípios gerais para ações que constituem a 
DOCUMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM. Assinale a alternativa 
Correta: 
a) Artigo 1º - O registro não pode ser claro,  objetivo, preciso, 

com letra legível e sem rasuras. 
b) Artigo 2º - Após o registro deve constar a identificação do 
autor constando nome . 
c) Artigo 3º - O registro deve constar em impresso devidamente 

identificado com dados do cliente ou paciente, e 
complementado com data e hora. 

d) Artigo 4º - O registro não deve conter subsídios para permitir a 
continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem 
nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da 
equipe multiprofissional. 

 
22. A Resolução COFEN-272/2002. Dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - nas 
Instituições de Saúde Brasileiras. O Artigo 3º - diz que:  A 
Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE deverá ser 
registrada formalmente no prontuário do paciente/cliente/usuário, 
devendo ser composta por: 
a) Histórico de enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico de 

Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, 
Evolução da Assistência de Enfermagem e Relatório de 
Enfermagem. 

b) Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição da 
Assistência de Enfermagem, Evolução da Assistência de 
Enfermagem e Relatório de Enfermagem. 

c) Histórico de enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico de 
Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, 
Relatório de Enfermagem. 

d) Histórico de enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico de 
Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, 
Evolução da Assistência de Enfermagem. 

 
23. A Resolução COFEN-272/2002. Dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - nas 
Instituições de Saúde Brasileiras.  Art. 1º  afirma que: Ao 
Enfermeiro incumbe: parágrafo I - Privativamente:A implantação, 
planejamento, organização, execução e avaliação do processo 
de enfermagem. Assinale a alternativa que define Diagnóstico de 
Enfermagem. 
a) O enfermeiro deve conhecer hábitos individuais e 

biopsicossociais visando a adaptação do paciente à unidade de 
tratamento, assim como a identificação de problemas. 

b) Inspeção, ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa, 
efetuando o levantamento de dados sobre o estado de saúde 
do paciente e anotação das anormalidades encontradas para 
validar as informações obtidas no histórico. 

c) O enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico 
e exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as 

necessidades básicas afetadas e grau de dependência, 
fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da 
família e comunidade, aos problemas, processos de vida 
vigentes ou potenciais. 

d) É o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que 
direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente 
de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, 
promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. 

 
24. A cartilha 10 Passos para a Segurança do Paciente foi 
elaborada a partir de ampla discussão com membros do Polo 
São Paulo da REBRAENSP em parceria com a Câmara Técnica 
do COREN-SP , no sentido de contemplar os principais pontos 
que teriam impacto direto na prática assistencial de enfermagem, 
capazes de serem implementados em diversos ambientes de 
cuidados. Profissionais com experiência acumulada na prática, 
no ensino ou na pesquisa,em muitos anos de dedicação à área 
da saúde, elaboraram a cartilha os dez passos com base em 
evidências científicas atualizadas e procuraram apresentá-los de 
forma objetiva e prática, sendo estes: 1. Identificação do 
paciente; 2. Cuidado limpo e cuidado seguro – higienização das 
mãos; 3. Cateteres e sondas – conexões corretas; 4. Cirurgia 
segura; 5. Sangue e hemocomponentes – administração segura; 
6. Paciente envolvido com sua própria segurança; 7. 
Comunicação efetiva; 8. Prevenção de queda; 9. Prevenção de 
úlcera por pressão e 10. Segurança na utilização de tecnologia. 
Assinale a alternativa que não faz parte dos itens de registro em 
prontuário:  
a) Verifique se os formulários onde estão sendo realizados os 

registros são do paciente. 
b) Coloque data e horário antes de iniciar o registro da 

informação. 
c) Registre as informações em local adequado, com letra legível 

e sem rasuras. 
d) Realize o registro de modo completo e objetivo, 

acrescentando suas impressões pessoais. 
 

25. O Exame Físico pode ser geral ou focal e se divide em 4 
etapas: Inspeção, Ausculta, Palpação e Percussão. Assinale a 
alternativa que define o que é percussão.  
a) Tem como objetivo detectar lesões cutâneas, presença de 

cateteres e tubos ou outros dispositivos. 
b) Obtenção do dado através do tato e da pressão ( para regiões 

mais profundas do corpo). Identifica modificações na estrutura, 
expessura, consistência, volume e dureza. 

c)  Através de pequenos golpes, é possível escutar sons. Cada 
estrutura tem um som característico.  

d) Procedimento que detecta sons do organismo, só que 
diferente da percussão, esse procedimento faz uso de 
aparelhos para auxílio, por exemplo: o estetoscópio.  

 
26. Podemos definir primeiros socorros como sendo os cuidados 
imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, 
vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em 
perigo a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar 
o agravamento de suas condições, aplicando medidas e 
procedimentos até a chegada de assistência qualificada. 
Assinale a alternativa Incorreta: 
a) A proteção do acidentado deve ser feita com o mesmo rigor da 

avaliação da ocorrência e do afastamento de pessoas curiosas 
ou que visivelmente tenham perdido o autocontrole e possam 
prejudicar a prestação dos primeiros socorros. 

b) É importante observar rapidamente se existem perigos para o 
acidentado e para quem estiver prestando o socorro nas 
proximidades da ocorrência. 

c) Se o acidentado estiver inconsciente, por sua cabeça em 
posição lateral antes de proceder à avaliação do seu estado 
geral. 

d) Colocar o acidentado em uma posição que permita ao 
socorrista, refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu e 
qual a conduta mais adequada a ser tomada. 
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27. O choque é uma grave emergência médica. O correto 
atendimento exige ação rápida e imediata. Vários fatores 
predispõem ao choque. Com a finalidade de facilitar a análise 
dos mecanismos, considera-se especialmente para estudo o 
choque hipovolêmico, por ter a vantagem de apresentar uma 
seqüência bem definida. Há vários tipos de choque, assinale a 
alternativa que define choque neurogênico. 
a) É o choque que ocorre devido à redução do volume 

intravascular por causa da perda de sangue, de plasma ou de 
água perdida em diarréia e vômito. 

b) Ocorre na incapacidade de o coração bombear um volume de 
sangue suficiente para atender às necessidades metabólicas 
dos tecidos. 

c) É uma reação de hipersensibilidade sistêmica, que ocorre 
quando um indivíduo é exposto a uma substância à qual é 
extremamente alérgico. 

d) É o choque que decorre da redução do tônus vasomotor 
normal por distúrbio da função nervosa. Este choque pode ser 
causado, por exemplo, por transecção da medula espinhal ou 
pelo uso de medicamentos,como bloqueadores ganglionares 
ou depressores do sistema nervoso central. 

 
28. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau 
de risco de aquisição de infecções, nas seguintes categorias: 
críticos, semicríticos e nãocríticos. Esta classificação irá nortear a 
escolha do processo de  desinfecção ou esterilização a ser 
utilizado. Assinale a alternativa que contenha artigos semi-
críticos. 
a) Espéculos vaginais, Lâmina de laringoscópio, Circuitos de 

respiradores, Cânula endotraqueal. 
b) Espéculos vaginais, Lâmina de laringoscópio, Circuitos de 

respiradores, Termômetro. 
c)  Esfigminomanômetro, Bacias, Lâmina de laringoscópio 
d) Vidraria e borracha para aspiração, Lâmina de laringoscópio, 

Circuitos de respiradores, Cânula endotraqueal. 
 

29.A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta 
um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes 
tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, 
doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças 
transmissíveis emergentes e reemergentes. Assinale a 
alternativa que contenha Doenças transmissíveis emergentes e 
reemergentes. 
a) Aids, Cólera, Dengue, Hantavirose. 
b) Difteria, Coqueluche, Tétano, Poliomielite. 
c) Sarampo, Rubéola, Raiva Humana, Chagas. 
d) Febre Tifóide, Filariose, Oncocercose, Aids. 

 
30. De acordo com o Cofen em sua resolução nº 311/ 2007, a 
enfermagem, “ compreendida por componente próprio de 
conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido 
por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se 
processa pelo ensino, pesquisa e assistência”, tem seu código de 
ética, e os profissionais têm suas ações e seus valores morais 
regulamentados por ele. Assinale a alternativa Incorreta: 
a) O profissional de enfermagem atua na promoção, na 

prevenção, na recuperação e na reabilitação da saúde com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

b) Como integrante da equipe de saúde, o profissional de 
enfermagem participa das ações que visam satisfazer as 
necessidades de saúde da população e da defesa dos 
princípios das políticas públicas de saúde e ambientais que 
garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, a 
integralidade da assistência, a resolutividade, a preservação da 
autonomia das pessoas, a participação da comunidade, a 
hierarquização e a descentralização político-administrativa dos 
serviços de saúde. 

c) O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e 
os direitos humanos em todas as suas dimensões. 

d) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com 
competência para promoção do ser humano de forma 

fragmentada, de acordo com os princípios da ética e da 
bioética. 

 
31. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, o Cofen, 
a Resolução n. 311/2007 , Capítulo V, das infrações e 
penalidades descreve no art 122 que são consideradas 
circunstâncias atenuantes: 
a) Ter maus antecedentes profissionais. 
b) Realizar atos sob coação e ou/ intimidação. 
c) Causar danos irreparáveis. 
d) Aproveitar-se da fragilidade da vítima.  

 
32. O art 118 do Código de Deontologia e Ética dos Profissionais 
de Enfermagem que aborda sobre as penalidades a serem 
impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
aos profissionais que cometerem infrações define Censura como 
sendo: 
a) Consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que 

será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas 
testemunhas. 

b) Consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem 
por um período não superior a 29 dias. 

c) Consiste em repreensão que será divulgada nas publicações 
oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e 
em jornais de grande circulação. 

d) Consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e 
será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
  

33. Para prevenir erros de medicação, a equipe de enfermagem 
geralmente utiliza a prática de verificação dos “ 5 certos”. 
Originalmente criados na década de 1960, ao longo dos anos 
foram sofrendo incorporações de outros “ certos”. Peterlini ( 
2003), propõe um modelo de 9 certos para enfermagem. 
Assinale a alternativa que contenha os 9 certos: 
a) Paciente certo, Medicamento certo, Compatibilidade 

medicamentosa, Orientação ao paciente, Direito a recusar o 
medicamento, Anotação correta, Dose certa, Via certa, Hora 
certa. 

b) Paciente certo, Medicamento certo, Compatibilidade 
medicamentosa, Orientação ao paciente, Leito certo, Anotação 
correta, Dose certa, Via certa, Hora certa. 

c) Paciente certo, Medicamento certo, Compatibilidade 
medicamentosa, Orientação ao paciente, Direito a recusar o 
medicamento, fracionamento certo, Dose certa, Via certa, Hora 
certa.  

d) Paciente certo, Medicamento certo, Ângulo certo, Orientação 
ao paciente, Direito a recusar o medicamento, Anotação 
correta, Dose certa, Via certa, Hora certa. 

 
34. O cuidado centrado no paciente e em sua família é uma das 
principais dimensões a ser enfatizadas no sistema de saúde, 
para se alcançar qualidade durante a prestação de assistência á 
saúde. Assinale a alternativa que contenha as 6 dimensões 
propostas pelo Committee on Quality of Health Care in America 
(2001). 
a) Segurança, Foco na patologia, Eficiência, Oportunidade 

Efetividade, Equidade. 
b) Segurança, Foco no paciente e família, Eficiência, 

Oportunidade Efetividade, Equidade. 
c) Segurança, Foco na patologia, Eficiência, Oportunidade 

Efetividade, Universalidade. 
d) Segurança, Foco na patologia, Eficiência, Oportunidade 

Efetividade, Equidade. 
 
35. São doenças transmissíveis aquelas em que o organismo 
parasitante pode migrar do parasitado para o sadio, havendo ou 
não uma fase intermediária de desenvolvimento no ambiente. 
Assinale a alternativa que define Virulência. 
a) É o nome que se dá á capacidade que têm certos organismos 

de penetrar e de se desenvolver ou de se multiplicar no novo 
hospedeiro, ocasionando infecção. 
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b) É a capacidade que tem o bioagente para induzir imunidade 
no hospedeiro. 

c) É a capacidade de um bioagente produzir casos graves ou 
fatais. 

d) É a qualidade que tem o agente infeccioso de, uma vez 
instalado no organismo do homem e de outros animais, 
produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os 
hospedeiros infectados. 

 
36. A adrenalina ou epinefrina, medicação muito utilizada  é um 
hormônio simpaticomimético e neurotransmissor, derivado da 
modificação de um aminoácido aromático (tirosina). Assinale a 
alternativa que possua sua ação farmacológica: 
a) possui ação de Broncodilatação, controle da freqüência 

cardíaca e P.A. ( Dependendo da dose). 
b) Liga-se aos receptores opiáceos no SNC, alterando a resposta 

e a percepção da dor. 
c) Inibe a síntese protéica em organismos Gram – negativos. 
d) Antidepressivo que aumenta a quantidade de serotonina. 

 
37. De acordo com a classificação dos medicamentos, os 
Cardiotônicos ou Inotrópicos são: 
a) Substâncias que inibem a ECA, minimizando a dilatação 

ventricular esquerdo após Infarto Agudo do Miocárdio. 
b) Substâncias que promovem a dilatação dos brônquios, 

favorecendo a melhor troca gasosa. 
c) Aumentam a contratilidade do músculo cardíaco. 
d) São substâncias que inibem a Histamina e consequentemente 

os sinais e sintomas da reação alérgica. 
 

38. A Solução Fisiológica de Ringer com Lactado, é indicado: 
a) Como veículo de medicamentos, reposição de líquidos e 

eletrólitos. 
b) Acidose metabólica de várias origens, uremia, toxicose e 

incompatibilidade transfusional. 
c) Acidose metabólica, insuficiência renal aguda e crônica, 

diabetes mellitus, intoxicação exógena, choque, diarréia, 
acidose em pacientes com insuficiência hepática, asma 
brônquica refratária. 

d) Reposição hídrica com Ph normal ou em ligeira acidose, 
reposição de líquidos e eletrólitos. 

 
39. O produto em que a vacina é apresentada contém, além do 
agente imunizante, os componentes a seguir especificados: 
líquido de suspensão; conservantes, estabilizadores,e 
antibióticos; adjuvantes. Assinale a alternativa que contenha 
informações sobre os adjuvantes: 
a) Compostos contendo alumínio são comumente utilizados para 

aumentar o poder imunogênico de algumas vacinas, 
amplificando o estímulo provocado por esses agentes 
imunizantes (toxóide tetânico e toxóide diftérico,por exemplo) 

b) São incluídas na composição de vacinas para evitar o 
crescimento de contaminantes (bactérias e fungos).  

c) São adicionados a vacinas constituídas por agentes 
infecciosos vivos atenuados. 

d) Constituído geralmente por água destilada ou solução salina 
fisiológica, podendo conter proteínas e outros componentes 
originários dos meios de cultura ou das células utilizadas no 
processo de produção das vacinas; 

 
40. Assinale a alternativa que contenha, alguma contra 
indicações gerais de vacinação. 
a) As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem 

ser administradas, a princípio, em pessoas: com 
imunodeficiência congênita ou adquirida; 

b) Doenças benignas comuns, tais como afecções recorrentes 
infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias superiores, com 
tosse e/ou coriza, diarréia leve ou moderada, doenças da pele 
(impetigo, escabiose etc); 

 
 

c) Doença neurológica estável (síndrome convulsiva controlada, 
por exemplo) ou pregressa, com seqüela presente. 

d) Tratamento sistêmico com corticosteróide durante curto 
período (inferior a duas semanas), ou tratamento prolongado 
diário ou em dias alternados com doses baixas ou moderadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 




