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Cargo: Enfermeiro 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda: 
 
O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
BANDEIRA, Manuel. Poesias 

Reunidas. Rio de Janeiro: Ática. 
1985. 

01. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) a própria fome. 
b) a imundice do pátio. 
c) o cheiro da comida. 
d) a amizade pelo cão. 
 
02. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição.  
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
 
03. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego 
da inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie                
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral. 
  
SP registra 200 agressões contra mulheres por dia 
 
Os dados da Secretaria de Segurança mostram alta de 4% no 
número de casos de lesão corporal em outubro  
Os casos de lesão corporal contra mulheres aumentaram 4% no 
Estado. O número saltou de 5.844, em setembro, para 6.076, 
em outubro. Em média, são 202 mulheres agredidas por dia, ou 
oito, a cada hora. Na capital, o número de ataques também 
registrou alta: 1.244 em outubro, ante 1.198, em setembro.  
Os dados fazem parte das estatísticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) que, desde setembro, divulga números 
específicos sobre violência contra a mulher. Metade dos 14 tipos 
de crime teve alta.  
O gerente de projetos do Instituto São Paulo Contra a Violência, 
Mário Vendrell, considera fundamental a divulgação dos dados. 
“Isso é muito importante para que o governo elabore ações de 
combate e prevenção”.  
Em segundo lugar no ranking de outubro aparecem as 
ameaças, com 5.533 registros. Queixas de injúria e difamação 
ficam em terceiro lugar, 1.233.  
Segundo a delegada titular da 4a Delegacia da Mulher, Jocileide 
Caetano de Souza, a maioria das vítimas tem entre 25 e 40 
anos.  
“Começa com lesões leves, mas pode evoluir para coisas mais 
graves. Por isso é preciso denunciar”.  
Para ela, o aumento está relacionado ao fato de as mulheres 
estarem denunciando mais. “Com mais informação, as mulheres 
se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Mas não basta fazer 

o B.O., tem de voltar à delegacia e fazer a representação”, diz a 
delegada.  
Segundo estudo do governo federal, 40% das mulheres são 
vítimas de seus companheiros, com os quais vivem há 10 anos.  
 
MARCELA SPINOSA  
METRO SÃO PAULO  

Jornal Metro São Paulo. Segunda-
feira, 5 de dezembro de 2011. p. 4. 

 
04. Quanto ao gênero, à finalidade e ao assunto, pode-se 
afirmar que o texto é: 
a) um folheto de informação, para alertar mulheres sobre o 

abuso praticado contra elas.  
b) uma notícia, para informar sobre o crescimento da violência 

contra as mulheres.  
c) um artigo de opinião, para discutir a melhor forma de diminuir 

a violência contra a mulher.  
d) uma reportagem, para discutir as razões da violência contra 

mulher. 
 
 
         Água: quantos copos você precisa beber por dia 
 
Sempre se ouviu dizer que oito copos - cerca de dois litros - 
diários são o mínimo para manter o corpo hidratado. mas novas 
pesquisas sugerem que esse número é muito alto  
POR LUCIANA FUOCO E YARA ACHÔA /  
Desde os anos 1990, profissionais da saúde em todo o mundo 
propagam a ideia de que o consumo de oito copos de água por 
dia ajuda o organismo a se manter hidratado, a eliminar toxinas 
e a perder peso. A "ode ao líquido" ainda completa que beber 
água é bom para curar dor de cabeça e manter a pele 
tonificada, prevenindo o aparecimento de rugas. Tudo isso 
porque estudiosos constataram que um adulto saudável, de 
porte médio, tem uma perda diária de dois litros de líquidos. 
Para deduzir que repor essa medida era o ideal para a ingestão 
foi um pulo. Agora, uma nova pesquisa realizada por 
especialistas da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, 
desmitifica os supostos poderes da água e defende que há 
poucas evidências de que o alto consumo do líquido traga 
benefícios reais à saúde.  
Os médicos Dan Negoianu e Stanley Goldfarb revisaram várias 
pesquisas publicadas sobre o assunto. Eles observaram que 
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais 
necessidade de beber água, assim como os atletas. Pacientes 
com alguns tipos de doença também se beneficiam da ingestão 
do líquido, mas, segundo um porta-voz dos cientistas, "não há 
dados que comprovem tais benefícios em pessoas com a saúde 
em equilíbrio”.  
Apesar de a água ajudar o corpo a se manter hidratado, nada 
prova que sua ingestão forçada - quando a pessoa não sente 
sede - previne o organismo contra a desidratação. Os cientistas 
ainda analisaram a teoria de que, ao beber água, a pessoa se 
sentiria satisfeita, comeria menos e perderia peso. Também 
nenhuma conclusão consistente foi encontrada. No entanto, o 
golpe mais duro (pelo menos para as mulheres) tenha sido a 
constatação de que nenhum benefício clínico comprovado 
mostrou que a água seria um elixir para manter a pele 
tonificada.  
 
05. No texto, defende-se a ideia de que: 
a) há casos comprovados de que beber água sem sede traz 

malefícios à saúde.  
b) beber oito copos de água por dia traz inúmeros benefícios, 

inclusive a tonificação da pele.  
c) pessoas que bebem oito copos de água por dia comem 

menos e perdem peso.  
d) a quantidade de água que uma pessoa deve beber depende 

de vários fatores. 
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06. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) fanatizar - analizar - frizar. 
b) fanatisar - paralizar - frisar. 
c) banalizar - analisar - paralisar. 
d) realisar - analisar - paralizar. 
 
07. Leia a tira e responda a questão:  

 
 Na tira, o neologismo “customizar” significa: 
a) costurar.  
b) personalizar.  
c) cortar.  
d) remendar. 
 
08. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente 
é: 
a) hidrólise - hidrolisar. 
b) comércio - comercializar. 
c) ironia - ironizar. 
d) catequese - catequisar. 
 
09. Leia o cartaz e responda a questão: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a relação construída entre o texto e a imagem no cartaz, 
é possível afirmar que: 
a) o cartaz e o texto apresentam referências exclusivamente 

ligadas à comunicação por mídias digitais.  
b) os símbolos presentes no cartaz privilegiam a comunicação 

escrita, enquanto o texto privilegia a comunicação por meios 
digitais.  

c) o cartaz e o texto apontam para a ideia de comunicação em 
suas múltiplas possibilidades, no contexto da atualidade. 

d) o cartaz e o texto são complementares: a imagem aponta 
apenas para elementos digitais, já o texto amplia a ideia de 
comunicação.  

10. Leia o cartaz e responda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O texto e a imagem, no cartaz da campanha educativa acima, 
buscam estimular a vacinação contra a poliomielite por meio da: 
a) comparação do ato de vacinar com o ato de marcar um gol.  
b) valorização da profissão de jogador de futebol.  
c) estimulação das crianças para se tornarem jogadores de 

futebol.  
d) associação entre a seleção de futebol e a saúde. 
 
11. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a 
alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da 
    Natureza.  
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham 

laços de amizade com a Europa. 
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive 

nua."   
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 

incensos e mirra" (Manuel Bandeira). 
 
12. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara. 
b) berinjela - jiló – jipe. 
c) passos - discussão - arremesso. 
d) certeza - empresa - defeza. 
 
13. Leia e responda: 
 
INFORME À POPULAÇÃO SOBRE A INFLUENZA NO 
INVERNO DE 2011 
 
A gripe é uma doença causada pelo vírus da Influenza, que 
ocorre predominantemente nos meses mais frios do ano. Esse 
vírus apresenta vários subtipos diferentes que circulam, a cada 
ano, nas distintas regiões do mundo, produzindo a chamada 
gripe ou influenza sazonal, cujos sintomas mais comuns são 
febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal estar. A gripe tem 
início súbito e, na maior parte dos casos, tem cura espontânea, 
entre sete e dez dias, sem deixar sequelas ou produzir 
complicações. Em algumas situações, podem ocorrer 
complicações como pneumonia e insuficiência respiratória, 
configurando um quadro denominado de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Essas complicações são mais comuns 
em determinados grupos mais vulneráveis, como as pessoas 
com mais de 60 anos, crianças menores de dois anos, 
gestantes e portadores de algumas doenças crônicas 
debilitantes. 
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No trecho, o pronome relativo “cujos” refere-se a: 
a) sintomas.  
b) febre.  
c) subtipos.  
d) gripe. 
 
14. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 
a) O experto disse que fora óleo em excesso. 
b) O assessor chegou à exaustão. 
c) A fartura e a escassez são problemáticas. 
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
 
15. Leia a resenha e responda à questão: 
 
ASSALTO AO BANCO CENTRAL (Brasil, 2011) 
 
Era só questão de tempo fazerem um filme sobre o assalto à 
agência do Banco Central de Fortaleza. O fato em si já era 
“cinematográfico”: o segundo maior assalto a banco de todos os 
tempos, o maior do Brasil. Tudo bem que o ideal era um filme do 
nível de um TROPA DE ELITE, mas não se pode ter tudo e a 
estreia de Marcos Paulo na direção, mesmo tendo seus 
tropeços aqui e acolá, é um bem-vindo retorno do cinema 
brasileiro ao gênero policial, que era bastante popular nos anos 
1970, mas que foi perdendo a força nas décadas seguintes.  
O maior ponto em comum de ASSALTO AO BANCO CENTRAL 
(2011) com TROPA DE ELITE é a presença de Milhem Cortaz e 
de algumas frases de efeito usadas como alívio cômico. Aliás, 
nem dá bem para falar de alívio cômico, pois ASSALTO AO 
BANCO CENTRAL peca por não trazer a necessária dose de 
suspense que um filme de assalto deveria ter. Mesmo assim, é 
prazeroso ver a construção do enredo e dos personagens, 
alguns deles feitos para fazer o público rir, como o do irmão gay 
da personagem de Hermila Guedes.  
A maior parte das filmagens foi realizada no Rio de Janeiro, mas 
algumas externas de Fortaleza são reconhecíveis, como a 
Ponte dos Ingleses e a Av. Santos Dumont perto das dunas. O 
fato de ser um filme de ficção também deu a liberdade para os 
roteiristas tomarem os fatos reais apenas como inspiração para 
o roteiro. Ainda assim coisas como a imprensa ter noticiado a 
possibilidade de o crime ter relação com o PCC e de um dos 
assaltantes ter escondido milhões em um caminhão cegonha 
aparecem no filme.  
A edição inicial, intercalando ações presentes e futuras, do 
ponto de vista dos bandidos e dos policiais, é um ponto a favor 
do filme. Pena que isso vai se dissipando antes da metade, 
fazendo de ASSALTO AO BANCO CENTRAL um filme bem 
ordinário do gênero. Por outro lado, o ótimo elenco, ainda que 
mal utilizado, de vez em quando traz momentos bons, como 
Tonico Pereira cantando “comer Tatu é bom…” (“Mundo 
Animal”, a canção dos Mamonas), enquanto o Tatu (Gero 
Camilo) usa as suas ferramentas para aumentar o túnel. Talvez 
quem ainda tenha escapado um pouco do caricato tenha sido 
Eriberto Leão, uma das pontas do triângulo amoroso entre 
Hermila Guedes e Milhem Cortaz. Quanto aos policiais vividos 
por Lima Duarte e Giulia Gam, eles não têm a mesma sorte em 
seus retratos. Entre prós e contras, o filme até que se sai bem 
para quem não espera muito.  

Ailton Monteiro  
 
Podemos afirmar que o autor da resenha considera “Assalto ao 
Banco Central”: 
a) um filme regular, com qualidades que não se sustentam, mas 

ótimo elenco.  
b) um sucesso à altura do filme “Tropa de elite”, por tratar da 

temática da violência.  
c) um clássico nos moldes dos filmes de ação brasileiros da 

década de 1970.  
d) um equívoco, já que os fatos reais serviram apenas como 

inspiração para o filme. 

16. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda 
não se escreve com a mesma letra sublinhada na primeira é: 
a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram. 
c) atrás / retra __ ado. 
d) cafezinho/ blu __ inha. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com a Lei n° 5.905, de 12 de Julho 1973 que 
dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem e dá outras providências, em seu Art. 10. A receita 
do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de, 
exceto:  
a) Um terço das multas das multas aplicadas pelos Conselhos 

Regionais.  
b) Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos 

Regionais.  
c) Doações e legados.  
d) Subvenções oficiais. 
 
18. Considere as seguintes atividades que o enfermeiro, como 
integrante de uma equipe de saúde, pode exercer, segundo o 
Decreto n° 94.406/87. Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, 
em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 
(  ) Participar de equipe de organização e elaboração de normas 
sobre projetos de construção de estabelecimentos de saúde 
(   ) Compor equipe de pesquisa sobre tecnologia em saúde 
(  ) Elaborar e desenvolver a assistência de enfermagem a 
gestantes e parturientes 
( )  Realizar episotomia e episiorrafia com aplicação de 
anestesia local, sob supervisão do profissional médico 
(  ) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde 
a) V- V- V- V- F 
b) V- V- V- F- V 
c) F- F- F- F- F 
d) V- V- F- F- V 
 
19. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, Capítulo I, das relações profissionais; estão entre 
direitos, exceto: 
a) Art. 1°- Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e 

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

b) Art. 2°- Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e á defesa dos direitos e interesses da categoria 
e da sociedade. 

c) Art. 5°- Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
eqüidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 

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

 
20. São atuações do enfermeiro no âmbito do SUS, exceto: 
a) Gestão de sistema de saúde, notadamente na qualidade de 

secretários municipais de saúde. 
b) Gerência de unidades, programas de saúde, projetos 

governamentais, não governamentais e/ou ação comunitária. 
c) Pesquisa: produção científica na área de saúde e correlatas, 

além de atividades de docência na graduação e pós-
graduação de profissionais de saúde. 

d) Assistência sempre em âmbito individual. 
 
21. São Competências da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da educação na saúde, exceto: 
a) Atividades relacionadas ao trabalho e á educação na área da 

saúde e o ordenamente de atividades nas duas esferas 
(Federal e Estadual). 

b) Formação de recursos humanos na área da saúde. 
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c) Políticas de formação e desenvolvimento profissional 
d) Articulação com órgãos sindicais, educacionais e de 

fiscalização do exercício profissional 
 
22. A Portaria 648/GM, de 28/03/06, dispõe sobre as 
competências profissionais do enfermeiro: 
a) O enfermeiro atende prioritariamente adultos e idosos. 
b) O enfermeiro não deve se envolver em treinamentos de 

auxiliar de enfermagem, visto que são níveis de 
complexidades distintos. 

c) O enfermeiro deve realizar assistência integral, promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde. 

d) A gerência dos serviços passa a ser uma prerrogativa dos 
administradores. 

 
23. O Programa de Humanização no Pré- Natal e Nascimento 
(PHPN), instituído pelo Ministério da Saúde da Portaria/GM n° 
569, de 01/06/2000, é importante instrumentos para a 
organização e estruturação de redes de referência para a 
atenção ás gestantes nos municípios, na lógica da 
regionalização e hierarquização do sistema de saúde. Assegura 
a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 
acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, 
ás gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos da 
cidadania. Transcorridos cerca de 5 anos de sua implantação e 
funcionamento, foram estabelecidos alguns ajustes pelo 
Ministério da Saúde através da Portaria n° 1.067/GM, de 4 de 
Julho de 2005,visando a aprimorar o programa. Sobre tais 
ajustes, assinale a alternativa incorreta: 
a) Revogar a exigência de processo adesão ao PHPN. 
b) Disponibilizar o Sistema de Informação do PHPN 

(SISPRENATAL) para 80% dos municípios. 
c) Repassar incentivos do PHPN para 100% dos municípios que 

informarem, por meio do SISPRENATAL, a realização dos 
procedimentos estabelecidos na Portaria. 

d) Extinguir o componente II do PHPN instituído pela portaria 
GM/MS n° 571 de 2000. 

 
24. Usando a fórmula da Resolução do COFEN n° 293/2004. 
Calcule a quantidade de pessoal de enfermagem necessário 
para um hospital com jornada semanal de trabalho de 36 horas, 
possui 16 leitos de cuidados intermediários, 8 de cuidados 
mínimos, onde ambos estão com 90% de ocupação 
Dados: KM 0,2236 
A quantidade de pessoal será de: 
a) 23,42 profissionais de enfermagem NS e NM nos diferentes 

turnos de trabalho. 
b) 20,43 profissionais de enfermagem NS e NM nos diferentes 

turnos de trabalho. 
c) 20,47 profissionais de enfermagem NS e NM nos diferentes 

turnos de trabalho. 
d) 23,47 profissionais de enfermagem NS e NM nos diferentes 

turnos de trabalho. 
 
25. Dentre a força de trabalho nos serviços de saúde, temos o 
Serviço de Enfermagem como o mais expressivo em número de 
profissionais e desenvolvimento das ações. Assim, leia 
atentamente as afirmativas a respeito deste serviço: 
I. A distribuição do número de membros na equipe de 
enfermagem é homogênea entre enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e auxiliares de enfermagem. 
II. O serviço de Enfermagem de um hospital está em 
interrelação com os demais serviços, a fim de proporcionar o 
atendimento integral ao paciente. 
III. O serviço de enfermagem, dentro da organização do SUS, 
apresenta diversos níveis de complexidade na sua atuação 
IV. Na rede assistencial hierarquizada de saúde proposta pelo 
SUS (rede ambulatorial, de rede hospitalar e serviços de alta 
complexidade hospitalar). 
V. Compete ao enfermeiro participar, com a equipe de saúde, 
das ações de planejamento, coordenação e avaliação das ações 

de saúde, analisando a situação de assistência á saúde 
prestada pelo serviço face aos problemas prevalentes na área. 
Pode-se afirmar que estão corretas: 
a) II, III e V 
b) I e II 
c) II e IV 
d) II, III e IV 
 
26. Os princípios objetivos do processo de Programação 
Pactuada e Integrada – PPI, segundo a portaria GM/MS n° 
1.020/02 são, exceto: 
a) Buscar a eqüidade de acesso da população brasileira ás 

ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
complexidade. 

b) Definir os limites financeiros globais para assistência de todos 
os municípios, compostos por parcela destinada ao 
atendimento á população do próprio município, em seu 
território e pela parcela correspondente á programação das 
referências de outros municípios, de acordo com o previsto 
na NOAS/SUS 01/01. 

c) Orientar a alocação de recursos financeiros federais de 
custeio da assistência á saúde pela lógica de atendimento 
ás necessidades de saúde da população. 

d) Explicitar os recursos federais, estaduais e municipais, que 
compõem o montante de recursos do SUS destinados ás 
ações e serviços de saúde. 

 
27. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) tem 
sido aceita com a essência da assistência de enfermagem que 
prima pela qualidade. Embora as etapas do processo de 
enfermagem tenham sido delineadas de diversas maneiras por 
muitos líderes de enfermagem, há pontos em comuns em todas 
as definições e etapas. Assim, considere as alternativas a 
abaixo e assinale a que não se relaciona com a essência e 
objetivos da SAE: 
a) A SAE é uma abordagem deliberada de identificação e 

solução de problemas ao atendimento das necessidades de 
saúde e de enfermagem dos pacientes. 

b) Cada etapa é contínua e relacionada a todas as outras 
etapas. 

c) A atualização contínua do plano de atendimento é 
fundamental para a qualidade da assistência, mas as outras 
etapas da SAE não exigem atualização contínua. 

d) Aqueles problemas de saúde efetivos e potenciais que sejam 
passíveis de resolução pela enfermagem são identificados 
como “diagnósticos de enfermagem”. 

 
28. Fazem risco do diagnóstico de enfermagem na diabetes. 
Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(  ) Risco de déficit de volume de líquido, relacionada á anúria e 
desidratação. 
(  ) Nutrição alterada, relacionada ao desequilíbrio de insulina, 
alimentos e atividades físicas. 
( ) Déficit de conhecimentos quanto a capacidade de 
autocuidado. 
(  ) Ansiedade, relacionada á perda de controle para tratar o 
diabetes, desinformação e medo das complicações. 
(  ) Risco de prejuízo da integridade da pele, relacionado á 
imobilidade e neuropatia. 
a) V- V- V- V- V 
b) F- F- V- V- V 
c) V- V- F- F- F 
d) F- V- V- V- V 
 
29. Paciente chega á unidade básica de saúde e aferir a 
pressão arterial tem-se: PSA 185X85. Este quadro pode ser 
classificado como:  
a) Hipertensão sistólica isolada. 
b) Hipertensão leve. 
c) Hipertensão diastólica isolada. 
d) Hipertensão grave. 
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30. M.L.K., sexo feminino, 65 anos, tem doença bronco-
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) há 15 anos e está 
internada na Unidade de Clínica Médica há 5 dias com 
descompensação do quadro clínico devido  a infecção: 
apresenta cianose de extremidades, respiração de 26 mpm, e 
pulso em 108 bpm. Tem prescritos 2 litros/ minuto de oxigênio 
por cateter nasal, nebulização com broncodilatador três vezes 
ao dia, antibióticos e medicação sintomática. A enfermeira deve 
estar atenta ás seguintes situações: 
I. O uso do cateter nasofaríngeo pode causar irritação da 
mucosa nasal, devendo ser trocado com freqüência, alternando 
as narinas. 
II. A nebulização será feita através da fonte de ar comprimido e 
não de oxigênio, pois a paciente apresenta retenção crônica de 
CO2, que atua como estímulo respiratório. 
III. A gasometria arterial de controle, ao ser coletada pela 
enfermeira, deverá ser preferencialmente em artéria radial e 
após realização do teste de Allen. 
IV. A respiração diafragmática e a tosse efetiva devem ser 
estimuladas para melhoria da ventilação e das trocas gasosas. 
V. A posição de trendelemburg, no leito, favorece ao paciente 
fazer exercícios respiratórios e á amplitude pulmonar. 
Pode-se afirmar que estão corretas: 
a) I, II e V 
b) I, II, III e IV 
c) I, II, III e V  
d) II, III e V  
 
31. A forma ectópica de esquitossomose encontrasse no: 
a) Tireóide. 
b) Coração. 
c) Retina. 
d) Sistema neural. 
 
32. São sinais de dengue clássica, exceto: 
a) Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos 

mesmos. 
b) Perda do paladar e apetite. 
c) Febre relativamente baixa e persistente. 
d) Extremo cansaço. 
 
33. A abordagem sindrômica indicada no diagnóstico e 
tratamento das doenças sexualmente transmissíveis traz outras 
responsabilidades a (o) enfermeira (o). Nesse sentido, é correto 
afirmar que: 
a) É necessário estabelecer uma relação de confiança entre a 

(o) enfermeira (o) e o indivíduo para garantir a qualidade do 
processo de aconselhamento e a adesão ao tratamento e 
serviço. 

b) A abordagem sindrômica, que se baseia em fluxogramas de 
conduta, está sendo superada pela dificuldade de 
diagnóstico nas úlceras e corrimentos uretrais. 

c) O atendimento imediato de uma DST é apenas uma ação 
curativa e não deve ser considerado como relevante. 

d) Além do aconselhamento, o enfermeiro deve oferecer 
testagem anti-HIV, VDRL, Hepatites B e C, vacinar para 
Hepatite B, liberando o paciente do serviço de saúde. 

 
34. A gestação é um fenômeno e, por isso mesmo, sua 
evolução se dá na maior parte dos casos sem intercorrências. 
Apesar desse fato, há uma pequena parcela de gestantes que, 
por terem características específicas, ou por sofrerem algum 
agravo, apresenta maiores probabilidades de evolução 
desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. Essa parcela 
constitui o grupo chamado de “gestantes de alto risco”. Tendo 
como base as gestantes que apresentam incompatilidade 
materno-fetal para o Rh. Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 
(  ) Cerca de 10% das gestantes tem incompatibilidade materno-
fetal para o fator Rh. 

( ) Na prevenção da sensibilidade pelo  fator Rh, deve-se 
administrar imunoglobulina humana anti-D dentro das primeiras 
12 horas em mães Rh negativo não sensibilizadas com partos 
de recém-nascidos Rh positivo e Coombs direto negativo. 
( ) O diagnóstico é feito pela pesquisa quantitativa de anticorpos 
irregulares em toda gestante Rh negativo, com parceiro Rh 
positivo ou desconhecido. 
(  ) Consideram-se positivos os títulos anti-D, iguais ou menores 
que 1/8. 
( ) A aloimunização Rh, além de mais freqüente, é a maior 
gravidade para o feto, levando, em alguns casos, á hidropisia. 
a) V- V- F- F-V 
b) V- F- V- F- V 
c) V- F- F- F- V 
d) F- F- V- F- V 
 
35. O envelhecimento populacional, um dos maiores desafios 
das políticas de saúde é alcançar um equilíbrio entre o apoio ao 
autocuidado, o apoio informal (familiares e amigos) e o cuidado 
formal (serviços sociais e de saúde) a está clientela. Boa parte 
dos cuidados de saúde institucionais e também comunitários 
que estes indivíduos necessitam pode ser proporcionada pela 
enfermagem. Nessa assistência não é aconselhável ao 
enfermeiro: 
a) Realizar visitas domiciliares e programas de cuidado 

domiciliar (home care), estimulando o autocuidado e 
propiciando apoio aos cuidadores domiciliares e familiares. 

b) Treinar os demais membros da equipe de enfermagem sobre 
as especificidades do cuidado, os direitos e os modelos de 
assistência ao idoso, mesmo quando não doentes ou 
frágeis. 

c) Adotar atitudes paternalistas que tem um efeito positivo na 
autoestima e independência das pessoas que requerem os 
seus serviços. 

d) Prestar atendimento personalizado e/ ou em pequenos 
grupos, preservando a identidade do idoso, em ambiente de 
respeito e dignidade. 

 
36. A abordagem conjunta da hipertensão arterial (HA) e 
diabetes mellitus (DM) é preconizada pelo Ministério da Saúde 
no “Plano de Reorganização da Atenção á Hipertensão arterial e 
Diabetes mellitus”, que se justifica por apresentarem vários 
aspectos comuns como a cronicidade, os fatores de risco, a 
adesão ao tratamento, as complicações tardias, que muitas 
vezes são abordadas num mesmo paciente. A ação que não 
compete ao enfermeiro é: 
a) Capacitar a equipe de enfermagem, de forma permanente, e 

supervisionar as suas atividades. 
b) Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de 

risco, adesão e possíveis intercorrências no tratamento. 
 
c) Desenvolver atividades educativas ou em grupos com 

pacientes hipertensos e diabéticos. 
d) Tomar a decisão terapêutica após a avaliação, definindo o 

início do tratamento medicamentoso. 
 
37. A assepsia previne a contaminação das feridas cirúrgicas. A 
rígida adesão a estes princípios pelos profissionais na sala de 
cirurgia é a base da prevenção das infecções em sítios 
cirúrgicos. São orientações básicas para manter a assepsia 
cirúrgica: 
I. Uma área da pele do paciente, consideravelmente maior que a 
exposição exigida, é limpa e recebe a aplicação de 
antimicrobiano. A remoção dos pêlos deverá ser realizada com 
maior antecedência. 
II. Todos os suprimentos, materiais, campos, soluções em 
contato com a ferida cirúrgica e usados no campo estéril devem 
ser esterilizados. 
III. A equipe cirúrgica deve utilizar capotes, que são 
considerados estéreis, na frente do tórax até o nível do campo 
esterilizado, e as mangas a partir de 5 cm acima do cotovelo até 
a borda elástica. 
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IV. O movimento ao redor do campo esterilizado não deve 
causar contaminação do campo, devendo ser mantida a 
distância de, no mínimo, 30 cm para evitar a contaminação 
acidental. 
V. As máscaras são utilizadas em todos os momentos na área 
restrita da sala de cirurgia, devidamente ajustadas para evitar 
ventilação pelas partes laterais. 
Pode-se afirmar que estão corretas: 
a) II, III, IV e V 
b) I e II 
c) I, III e IV 
d) I e IV 
 
38. Quanto à Atenção Básica - Saúde da família, de acordo com 
o Ministério da Saúde, podemos afirmar que:   
a) O departamento de Atenção Básica (DAB), estrutura 

vinculada á Secretaria de Atenção á Saúde, no Ministério da 
Saúde, tem a missão institucional de coordenar essa política 
no âmbito da gestão federal do SUS, cabendo a sua 
execução, exclusivamente, aos municípios. 

b) As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de 
família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 
agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta 
ainda com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e 
um técnico em higiene dental. 

c) As equipes de saúde são responsáveis pelo 
acompanhamento de, no mínimo, 100 famílias, localizadas 
em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com 
ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na 
manutenção da saúde desta comunidade. 

d) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é 
equivalente ao Programa da Saúde da família. O PACS tem 
as mesmas atribuições do programa da Saúde da Família. 

 
39. A partir do Calendário Básico de Vacinação da Criança 
preconizado pelo Ministério da Saúde, podemos considerar que 
está correto afirmar que: 
a) A vacina BCG oral, que é indicada para a prevenção de 

formas graves de tuberculose e AIDS, deverá ser aplicada 
em dose única na criança ao nascer, na maternidade. 

b) A vacina oral contra a poliomielite é indicada em 3 (três) 
doses, respectivamente no 1°, 4° e 6° mês de vida, com 
reforço aos 12 meses de vida. 

c) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser 
administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de 
vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 
(três) doses, com intervalo de 30 dias da primeira para a 
segunda dose 180 dias da primeira para a terceira dose. 

d) A vacina tríplice viral (SRC) previne a ocorrência de sarampo, 
rubéola e caxumba e é aplicada aos 12 meses de vida em 
associação com a vacina tríplice bacteriana (DPT). 

 
40. A Organização Pan- Americana de Saúde (OPAS) 
recomenda que para municípios entre dois e cinco milhões de 
habitantes a rede de frios deve ser composta de, exceto: 
a) Câmara fria positiva (+2°C). 
b) Freezers para conservação de gelo reciclável. 
c) Área física com ar- condicionado. 
d) Câmara fria negativa (-20°C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




