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Cargo: Enfermeiro  
 
Língua Portuguesa 
 
01. Identifique qual função da partícula se está exercendo nas 
orações que seguem: pronome apassivador, índice de 
indeterminação do sujeito, pronome reflexivo ou pronome 
recíproco. 
I– A sombra da nuvem desenhava-se no chão. 
II– Venderam-se as máquinas de escrever. 
III– Dorme-se cedo na casa de meu tio. 
IV– Os adolescentes abraçaram-se depois da peça. 
V– A viúva se deixou consolar. 
VI– Precisa-se de escriturário. 
VII– A bela modelo se olhava no espelho. 
VIII– Aqui se trabalha. 
Assinale a alternativa incorreta. 
a) Nas frases I, V e VII a partícula “se” exerce a função de índice 

de indeterminação do sujeito. 
b) Na frase II a partícula “se” exerce a função de pronome 

apassivador. 
c) Nas frases III, VI e VIII a partícula “se” exerce a função de 

índice de indeterminação do sujeito. 
d) Apenas na frase IV a partícula “se” exerce a função de 

pronome recíproco. 
 
02. Leia as frases a seguir e assinale a alternativa correta.  
PALAVRAS PARÔNIMAS 
I– José realizou um negócio (vultoso/ vultuoso). 
II– Sueli ligou o fio no (bucal/bocal). 
III– Rodolfo queria (sortir/surtir) a despensa, mas sua sugestão 
não (sortiu/surtiu) efeito.  
IV– Está muito calor, são dez horas e eu já estou 
(soando/suando). 
V– Atacada por moléstia rara, o rosto dela ficou (vultoso/ 
vultuoso). 
VI– Parabéns pela conquista do campeonato. Meus 
(comprimentos/cumprimentos). 
a) I vultoso, II bocal, III sortir e surtiu, IV suando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
b) I vultoso, II bucal, III sortir e surtiu, IV soando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
c) I vultoso, II bocal, III surtir e surtiu, IV suando, V vultoso, VI 

cumprimentos. 
d) I vultoso, II bocal, III sortir e sortir, IV suando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
 
03. Classifique os termos destacados: predicativo do sujeito (PS) 
e predicativo do objeto (PO). 
I– Ele é um grande cientista. 
II– Esses cupins são infernais. 
III– O poeta vivia bêbado. 
IV– Os alunos deixaram à escola desconfiados. 
V– Considerei os debates interessantes. 
Assinale a alternativa correta. 
a) I PS, II PO, III PO, IV PO, V PS. 
b) I PS, II PS, III PS, IV PS, V PO. 
c) I PS, II PO, III PO, IV PS, V PS. 
d) I PO, II PO, III PO, IV PO, V PS. 
 
04. Justifique as próclises destacadas. PRÓCLISES 
I– Jamais me revelaram o segredo. 
II– Nunca lhe pediram o passaporte. 
III– Finalmente te conheci. 
IV– Sei de quem me falas. 
V– Alguém me avisou. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Palavra negativa I, palavra negativa II, advérbio III, pronome 

indefinido IV, pronome indefinido V. 
b) Palavra negativa I, advérbio II, advérbio III, pronome indefinido 

IV, pronome indefinido V. 
c) Advérbio I, palavra negativa II, advérbio III, pronome indefinido 

IV, pronome indefinido V. 

d) Advérbio I, advérbio II, advérbio III, pronome indefinido IV, 
pronome indefinido V. 

 
Leia o texto. 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
  De repente do riso fez-se o pranto 
  silencioso e branco como a bruma 
  e das bocas unidas fez-se a espuma 
  e das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
 
  De repente da calma fez-se o vento 
  que dos olhos desfez a última chama 
  e da paixão fez-se o pressentimento 
  e do momento imóvel fez-se o drama. 
 
  De repente, não mais que de repente 
  fez-se de triste o que se fez amante 
  e de sozinho o que se fez contente 
 
  fez-se do amigo próximo o distante 
  fez-se da vida uma aventura errante 
  de repente, não mais que de repente. 
 
                                                               (Vinícius de Moraes) 
 
05. Leia as afirmações sobre o texto. 
I- O sentido conotativo de uma palavra é o sentido ou as ideias 
que nossa mente nos sugere em relação à palavra. 
II- A antítese consiste na aproximação de palavras ou 
expressões de sentido oposto. 
III- A comparação é o fato de confrontar, de estabelecer 
semelhanças entre seres ou coisas, tendo por finalidade tornar 
mais clara, mais compreensível e mais expressiva a ideia que se 
quer expressar. 
IV- A metáfora é o uso de uma palavra ou expressão num 
sentido diferente daquele que lhe é comum. É uma comparação 
sintetizada em que se elimina o termo médio. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmações estão incorretas. 
b) Todas as afirmações estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
 
06. Leia as afirmações sobre o texto. 
I- As rimas são (pranto/espanto; espuma/bruma; 
vento/pressentimento; chama/drama; amante/distante). 
II- O sentido figurado ou conotativo está presente na linguagem. 
III- A linguagem é complexa, exigindo particular esforço na sua 
leitura ou decodificação. 
IV- Há a repetição intencional da expressão “de repente”, e do 
verso “de repente, não mais que de repente”. A reiteração 
mencionada, além de dar ritmo e melodia ao poema, é uma 
maneira (insistente) de o poeta expressar como se deu a 
separação.  
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmações estão incorretas. 
b) Todas as afirmações estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
07. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, 
compete às Comissões de Ética de Enfermagem; exceto: 
a) Fiscalizar e manter em sigilo o cumprimento do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, da Lei e do Decreto 
acerca do Exercício Profissional, assim como as Resoluções 
emanadas pelo COFEN e Decisões do COREN-SP. 

b) Comunicar ao COREN-SP a ausência de condições de 
trabalho da equipe de enfermagem, que venham a 
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comprometer a qualidade da assistência de Enfermagem 
prestada ao cliente. 

c) Comunicar ao COREN-SP o exercício ilegal da profissão, bem 
como quaisquer indícios de infração à Lei do Exercício 
Profissional ou dispositivos éticos vigentes. 

d) Propor e participar em conjunto com o Responsável Técnica e 
Educação Continuada de Enfermagem, ações preventivas 
junto à equipe de enfermagem. 

 
08. Podem ser consideradas medidas administrativas de 
Biossegurança no ambiente hospitalar: 
a) Uso de EPI´S e EPC´S. 
b) Normas de isolamento. 
c) Inquérito Tuberculínico (admissional e periódico), PCMSO e 

PPRA. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
09. No caso de uma parada cardiorespiratória em que há 
indicação de entubação endotraqueal, o enfermeiro deverá 
colocar paciente na posição: 
a) Fowler com a cabeça para o lado. 
b) Trendelemburg, com a cabeça fletida para frente. 
c) Horizontal, sobre uma superfície firme com a cabeça fletida 

para trás. 
d) Lateral esquerda, sobre uma superfície firme. 
   
10. Na auditoria de enfermagem, são considerados instrumentos 
básicos de trabalho; exceto: 
a) Tabela de preços de diárias e taxas hospitalares acordada 

entre Convênio e Prestador de serviços. 
b) Protocolos, conta hospitalar e prontuário médico. 
c) Tabela da AMB e Brasíndice. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11. É correto afirmar que a auditoria de enfermagem tem por 
finalidade; exceto: 
a) Avaliar a qualidade da assistência de enfermagem prestada 

aos pacientes, através das anotações em prontuários de 
pacientes. 

b) Avaliar a qualidade da assistência de enfermagem prestada 
pela análise dos prontuários, acompanhamento do cliente “in 
loco” e verificação da compatibilidade entre o procedimento 
realizado e os itens cobrados, garantindo um pagamento 
justo mediante a cobrança adequada. 

c) Avaliar a qualidade da assistência de enfermagem prestada 
aos pacientes, através das anotações em prontuários de 
pacientes, e punir a enfermagem por anotações inadequadas 
comprometendo a cobrança hospitalar. 

d) Avaliar as condutas da assistência de enfermagem realizada 
ao paciente, obtendo-se resultados que são utilizados como 
comparativo entre a assistência de enfermagem prestada e 
os padrões da assistência de enfermagem considerados 
como aceitáveis. 

 
12. É da competência privativa do Enfermeiro Auditor no 
exercício de suas atividades; exceto: 
a) Atuar na elaboração, execução e avaliação dos planos 

assistenciais em saúde. 
b) Atuar na elaboração de programas e atividades da educação 

sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da 
família e da população em geral. 

c) Atuar na elaboração de contratos e Adendos que dizem 
respeito à assistência de enfermagem e de competência do 
mesmo. 

d) O enfermeiro Auditor, sempre quando exercer suas atividades, 
deverá sempre pedir autorização prévia por parte de outro 
enfermeiro de sua instituição. 

 
13. Em uma Unidade de Emergência, ao realizar o acolhimento 
da clientela pediátrica, o enfermeiro deve considerar como fator 
de risco: 
a) Criança com cartão de vacina atrasado. 

b) Criança com desenvolvimento cognitivo compatível para 
idade. 

c) Criança com teste do pezinho em andamento. 
d) Criança com curva de peso entre o percentual 10 e 9. 
 
14. É correto afirmar que: O Processo de Enfermagem é uma 
ferramenta metodológica para a organização e a prestação da 
assistência de Enfermagem. O enfermeiro, ao determinar as 
prioridades da assistência ao cliente, e propor estratégias de 
Enfermagem para alcançar os objetivos, está desenvolvendo a 
seguinte etapa do processo de Enfermagem: 
a) Avaliação. 
b) Diagnóstico de Enfermagem. 
c) Planejamento. 
d) Histórico. 
 
15.  De acordo com Kurgant, 2005, o Planejamento Estratégico 
Situacional é um método que trabalha no processamento de 
problemas atuais, problemas potenciais e dos macros problemas.  
Sua aplicabilidade permite ao enfermeiro aumentar sua 
capacidade de gerenciamento, como também o conhecimento 
das necessidades do cliente para o planejamento assistencial. O 
enfermeiro, ao identificar os atores que fazem parte do problema 
e os recursos disponíveis para o controle das operações, está no 
momento: 
a) Estratégico. 
b) Explicativo. 
c) Tático-operacional. 
d) Normativo. 
 
16. De acordo com a Resolução 293/2009, o Conselho Federal 
de Enfermagem estabeleceu parâmetros para o quadro de 
profissionais de enfermagem, que é usado como ferramenta o 
dimensionamento de profissionais de enfermagem para o 
alcance de uma assistência adequada às necessidades da 
clientela, sobre a qual pode afirmar que:  
a) A unidade de internação em pediatria com acompanhante 

deve ser classificada como unidade com clientes com 
necessidades de cuidados intermediários. 

b) Na assistência semi-intensiva, são consideradas 9,4 horas de 
Enfermagem por leito, nas 24 horas do dia. 

c) A distribuição percentual de profissionais enfermeiros para 
uma assistência mínima e intermediária deve ser de 20%. 

d) O total de profissionais da unidade de internação composto 
por mais de 60% de profissionais com idade superior a 50 
anos deve ser acrescido de 5% ao índice de segurança 
técnico. 

 
17. De acordo com a Lei 7498/1986, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício de Enfermagem, estabelece como 
ação privativa do enfermeiro: 
a) Planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços de Enfermagem. 
b) Participação em projetos de construção ou reforma de 

unidades de internação. 
c) Observar, reconhecer e descrever sinais e Sintomas. 
d) Execução do parto sem distócia. 
 
18. De acordo com as normas de segurança e controle de 
infecção hospitalar, a Norma Regulamentadora 32 tem por 
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde. De acordo com essa 
norma, pode-se afirmar que os profissionais de saúde: 
a) Ao utilizarem objetos perfurocortantes, devem ser os 

responsáveis pelo seu descarte. 
b) Que atuam em serviços de terapia intensiva devem 

providenciar a higienização das  vestimentas. 
c) Quando forem assistir o paciente na radiologia intraoral, não 

necessitam usar EPI. 
d) São obrigados a receber as vacinas estabelecidas no PCMSO 

da empresa. 
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19.  O fundo especial organizado de acordo com diretrizes e 
objetivos do SUS, cujos recursos devem ser provenientes das 
receitas do Tesouro Nacional e de recursos provenientes de 
instituições financeiras internacionais para financiar ações e 
serviços de saúde no âmbito do Ministério da Saúde denomina-
se: 
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
b) Fundo Nacional de Saúde. 
c) Fundo Municipal de Saúde. 
d) Plano Plurianual do Ministério da Saúde. 
 
20. Previamente, a rede de hospitais escolhida que deve contar 
com um Sistema de Notificação atualizado e integrado, com 
capacidade de identificar desvio de qualidade em medicamentos; 
equipamentos e derivados; derivados de sangue; servindo de 
base para a Vigilância Sanitária dos hospitais através da 
gerência de riscos, denomina-se: 
a) Rede de média complexidade. 
b) Hospitais-sentinela. 
c) Rede de alta complexidade. 
d) Hospitais privados, prestadores de serviço ao SUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




