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PROVA B 
 
Cargo: Enfermeiro 
 
Língua Portuguesa  
 
01. Marque a única alternativa em que todas as palavras são 
grafadas com x: 
a) en....oval –  ....ingar – cai....eiro. 
b) pu....ar – a....atar – in....ado. 
c) pi....e – trou....a – cartu....o . 
d) bro...e – en....arcado – en....ada. 

 
Leia o texto que se segue para responder as questões de 02 
a 05. 
 
Bebês bilíngues aprendem mais 
 
Que dominar diversas línguas é um hábito “saudável”, não 
restam dúvidas. Contudo, os benefícios neurológicos e 
contribuições à inteligência que o poiglotismo acarreta 
(sobretudo na tenra idade) começam a ser cada vez mais 
objeto de investigação pela ciência. A cientista Janet Werker, 
da Universidade da Colúmbia Britânica, está à frente de 
estudos sobre como o ensino de mais de um idioma é capaz 
de moldar a experiência e a percepção de bebês. Segundo 
Janet, bebês nascidos de mães bilíngues não só preferem 
esses dois idiomas a outros, como também conseguem 
registrar que essas duas línguas são diferentes. Na 
Universidade de Washington, por sua vez, a professora 
Patrícia Kuhl vem pesquisando como a variabilidade de 
línguas pode manter bebês abertos a novas percepções. 
(Revista Língua ano 7, n.74, dezembro 2011) 
 
02. De acordo com o texto: 
a) Estudos analisam o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
b) Estudos registram o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
c) Estudos comprovam o cérebro de bebês expostos a mais 

de um idioma. 
d) Estudos interrompem o cérebro de bebês expostos a mais 

de um idioma. 
 

03. As palavras “cérebro” e “bebês” foram acentuadas pelo 
mesmo motivo de qual alternativa abaixo: 
a) Línguas e saudável. 
b) Infância e experiência. 
c) Benefícios e bilíngue. 
d) Hábito e está. 

 
04. Em: ...“Contudo, os benefícios neurológicos e 
contribuições à inteligência que o poliglotismo acarreta 
(sobretudo na tenra infância) começa a ser cada vez mais 
objeto de investigação pela ciência”. A redação que 
equivalente a essa é: 
a)... “Pois os benefícios neurológicos e contribuições à 

inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na 
tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

b)... “No entanto os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na 
tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

c)... “Porque os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na 
tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

d)... “Logo que os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na 

tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

 
05. Na frase “A cientista Janet Werker, da Universidade da 
Colúmbia Britânica, está à frente de estudos sobre como e 
ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a 
experiência e a percepção de bebês”. Por que as vírgulas 
foram utilizadas? 
a) Para separar o vocativo. 
b) Para separar uma oração coordenada. 
c) Para separar o aposto. 
d) Para separar termos coordenados assindéticos. 

 
06. Em: “... está à frente de estudos sobre como o ensino de 
mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a 
percepção de bebês.” Encontre nas alternativas abaixo uma 
que se utiliza da crase pelo mesmo motivo que à frente. 
a)... “os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência”. 
b) Estamos à procura de cientistas capazes de melhorar os 

estudos na área neurológica. 
c) Está provado pela ciência que os bebês estimulados à boa 

música são mais inteligentes. 
d) Os cientistas estão cada vez mais interessados em 

assuntos relacionados à neurociência. 
 

07. Quanto à regência verbal assinale a alternativa incorreta. 
a) José Serra insistiu que não será candidato a prefeito. 
b) Lula insiste em se manter em evidência. 
c) Os ruralistas insistem no perdão do desmatamento anterior 

a 2008. 
d) Insisto para que todos votemos pelo voto aberto. 

 
08. Leia o texto e responda ao que se pede. 
 
Receita de Herói 
 
“Tome-se um homem feito de nada 
Como nós, em tamanho natural 
Embeba-se lhe a carne 
Lentamente 
De uma certeza aguda, irracional 
Intensa como o ódio ou como a fome. 
Depois, perto do fim 
Agite-se um pendão 
E toque-se um clarim. 
Serve-se morto 
(Reinaldo Freitas) 
Quais seriam uma das possíveis leituras desse poema? 
a) O autor considera que o herói é um homem comum, que, 

mais ou menos fanatizado, é levado a morrer. 
b) O autor considera que os heróis não existem, sendo tudo 

mera fantasia da nossa imaginação. 
c) O autor considera que os heróis de verdade não sentem 

ódio nem fome. 
d) O autor considera que para sermos heróis é preciso seguir 

uma receita. 
 

09. Leia atentamente o trecho a seguir: 
 “Desjejum – também conhecido como “quebra-
jejum”, “pequeno almoço” ou “café da manhã” e 
também chamado de breakfast nos hotéis e recintos 
mais sofisticados, é a primeira refeição do dia, mas 
essa palavra, você sabe, quase nunca é 
pronunciada na linguagem comum” [...] 
                                                                                                               
(Revista Língua/2011) 
 

Nas alternativas abaixo qual o processo de formação da 
palavra desjejum? 
a) Hibridismo. 
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b) Derivação. 
c) Justaposição. 
d) Neologismo. 

 

10. Classifique a frase: “Os candidatos ao congresso que só 
querem defender seus interesses privados não pensam no 
povo”. 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
b) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
c) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) Oração subordinada adverbial causal. 

 
11. Identifique a alternativa que esteja de acordo com a 
gramática normativa. 
a) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 

para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam 
contribuir para a melhoria da educação das nossas 
crianças, adolescentes e jovens. 

b) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentavel do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de progetos que possam 
contribuir para a melhoria da educação das nossas 
crianças, adolescentes e jovens. 

c) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam 
contribuir para a melhoria da educação das nossas 
crianças, adolescentes e jovens. 

d) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas governos e 
comunidades na criação de projetos que possam 
contribuir para a melhoria da educação das nossas 
crianças, adolecentes, e jovens. 

 
12. Das frases abaixo qual não está de acordo com as 
normas gramaticais da Língua Portuguesa? 
a) Nada causa-lhe medo. 
b) Hoje se realiza um grande concerto no Municipal. 
c) Despeço-me desejando-lhe felicidade. 
d) Encontrá-lo-emos na saída do aeroporto. 

 
13. Analise as frases a seguir e identifique a alternativa que 
esteja de acordo quanto à significação das palavras. 
I– Não me sai da cabeça o encontro de ontem. 
(cabeça=crânio) 
II– Sabe de cabeça todos os versos da poesia. 
(cabeça=lembrança) 
III– Foi aprisionado o cabeça da revolução. (cabeça=chefe) 
IV– Cada cabeça, cada sentença. (cabeça=pessoa, homem) 
V– Feriu-se na cabeça do dedo. (cabeça=extremidade) 
a) As frases I e II estão corretas. 
b) As frases IV e V estão incorretas. 
c) III e IV estão incorretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa que contém voz passiva 
a) Tínhamos apresentado diversas opções de planejamento. 
b) Ele dormiu calmamente naquela noite. 
c) O navio foi abandonado no cais pelo comandante. 
d) Márcia admira-se muito. 

 
15. Marque o item em que a análise morfológica da palavra 
em destaque esteja correta. 
a) Nada foi feito para resolver a questão. (pronome oblíquo) 
b) A metade da classe já chegou. (numeral) 
c) Os jovens gostam de cantar música moderna. (preposição) 

d) Ele dirige maravilhosamente bem essa escola. (advérbio) 
 

16. Analise as alternativas e marque a correta quanto à 
concordância. 
a) Mais de um aluno faltaram. 
b) Deram três horas no relógio da igreja. 
c) Acreditam-se em seres extraterrestres. 
d) Haviam sérios compromissos naquela empresa. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17.  O que a Resolução COFEN nº 377/2011 de 24 de março 
de 2011 resolve sobre a Resolução COFEN nº 279/2003 a 
qual dispõe sobre a vedação da confecção, colocação e 
retirada de aparelho de gesso e calha gessada, por 
profissional de enfermagem: 
a) Revogar a Resolução COFEN nº 279/2003  
b) Permitir que os procedimentos relativos ao aparelho de 

gesso e calha gessada sejam executados nos municípios 
com população igual ou menor de vinte mil habitantes 

c) Permitir a retirada de aparelho de gesso apenas por 
profissionais de enfermagem especialistas em Ortopedia, 
acatando sugestão do Ministério da Saúde. 

d) Permitir que os procedimentos relativos ao aparelho de 
gesso e calha gessada sejam executados apenas pelos 
enfermeiros especialistas em Ortopedia. 

 
18. O COFEN considera a SAE – Sistematização da 
assistência de enfermagem como uma atividade privativa do 
enfermeiro e como prática de um processo de trabalho 
adequado a todas as práticas de enfermagem, que é 
compostas por etapas. Qual dessas descrições citadas não é 
uma etapas da SAE: 
a) Consulta de enfermagem. 
b) Coleta de anamnese. 
c) Exame físico geral. 
d) Prescrição de enfermagem. 
 
19. Paciente com doença venosa crônica em um estágio mais 
avançado pode apresentar as úlceras venosas, que está 
diretamente associada à disfunção da bomba muscular da 
panturilha. No seu tratamento recomenda-se: 
a) Utilizar ataduras compressivas ascendentes. 
b) Realizar curativo com água oxigenada. 
c) Utilizar ataduras compressivas descendentes. 
d) Realizar curativo com álcool à 70% para diminuir a 

infecção. 
 
20. A etapa de Implementação da SAE – Sistematização da 
assistência de enfermagem, é a execução dos cuidados. 
Quais desses cuidados não fazem parte do processo de 
Implementação: 
a) Verificação de Sinais Vitais. 
b) Ausculta pulmonar. 
c) Controle de diurese. 
d) Curativos grandes. 
 
21. No Código de ética dos profissionais de enfermagem, no 
capítulo I Das Relações Profissionais, qual desses Diretos 
citados abaixo não o compõe: 
a) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

b) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, 
por meio do Conselho Regional de Enfermagem. 

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

d) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser 
tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 
éticos e dos direitos humanos. 
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22. Os métodos propedêuticos devem ser utilizados durante 
uma consulta de enfermagem e o exame físico geral de um 
paciente/cliente. São eles: 
a) Pesar e mensurar, inspeção, manobra de Ruact e 

transluminação. 
b) Inspeção, método de Rovsina, palpação profunda e sinais 

vitais. 
c) Pesar e mensurar, auscultar, tapotagem e inspeção 

dinâmica. 
d) Inspeção, palpação, percussão e ausculta. 
 
23. Padrão respiratório patológico, intimante ligado à acidose 
metabólica, com sinais de hiperventilaçao onde ocorre 
aumento da frequência e profundidade: 
a) Gasping  
b) Kussmaul 
c) Cheyne- Stokes 
d) Biot 
 
24. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Em 
seu capítulo VIII – Das Infrações e Penalidades no artigo n.º 
90, da Resolução COFEN - 240/2000. São consideradas 
circunstâncias agravantes: 
a) Ser reincidente, cometer danos irreparáveis, aproveitar da 

fragilidade da vítima e cometer infração dolosamente. 
b) Ser reincidente, cometer danos irreparáveis, realizar atos 

sob coação e ou/intimidação. 
c) Ser reincidente, cometer danos irreparáveis, realizar atos 

sob emprego real de força física. 
d) Ser reincidente, cometer danos irreparáveis, aproveitar da 

fragilidade da vítima e não cometer infração dolosamente. 
 
25. A Diabetes Mellitus tipo 2 segundo a Sociedade Brasileira 
de Diabetes, tem maior incidência em que faixa etária: 
a) 10 anos 
b) 13 anos 
c) 18 anos 
d) 22 anos 
 
26. O Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV acomete 
principalmente quais células do nosso organismo: 
a) Eusinófilos T CD4 
b) Neutrofilos D CD4 
c) Macrófagos S CD4+ 
d) Linfócitos T CD4+  
 
27.  Quando citamos os Sistemas integrados de saúde alguns 
itens devem nos remeter positivamente a eles. Para que os 
pacientes possam ter segurança da real existência de um 
sistema integrado de serviços, devemos considerar os itens a 
seguir: 
I) dispor de 24 horas de acesso a um provedor de serviços 
ligado à atenção primária; 
II)precisar se submeter a exame sucessivamente 
III) não ser a única fonte de informação para que o médico ou 
outro profissional conheça a sua história de utilização de 
serviços, procedimentos e medicamentos; 
Quais afirmações estão incorretas: 
a) I e II 
b) II e III 
c) apenas II 
d) apenas III 
 
28. Qual a doença que de acordo com Brunner&Suddarth, é 
inflamatória, não infecciosa, crônica da pele em que as 
células epidérmicas são produzidas em uma velocidade que 
é aproximadamente seis a nove vezes mais rápida que a 
normal: 
a) A síndrome de Stevens-Johnson 
b) A psoríase 

c) A hidradenite supurativa 
d) O pênfigo foliáceo 
 
29. A educação permanente em saúde foi amplamente 
debatida e aprovada na XII Conferência Nacional de Saúde e 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) como política 
específica no interesse do sistema de saúde nacional, 
constatada por meio da Resolução CNS n. 353/2003 e da 
Portaria MS/GM n. 198/2004 e utilizada como estratégia do 
SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadores. 
I) a articulação entre ensino, entrenimento e cidadania 
II) a vinculação entre formação, gestão setorial, atenção à 
saúde e participação social 
III) a construção da rede do SUS como espaço de 
treinamento profissional 
Quais afirmações descritas estão incorretas: 
a) I, II e III 
b) II e III 
c) I e III 
d) I, II, III e IV 
 
30. Estabelece entre as infrações e penalidades Capítulo V 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: 
I. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido 
nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem 
II. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal 
e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 
18, da Lei no 5.905, de 12 de julho de 1973, são advertência 
verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e 
cassação do direito ao exercício profissional 
III. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer 
para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando 
cometida por outrem. 
IV. A gravidade da infração é caracterizada por meio da 
análise dos fatos do dano e de suas consequências 
Estão corretas as afirmativas descritas em: 
a) II, III e IV, apenas 
b) I, II, III e IV 
c) I e III, apenas 
d) I e IV, apenas 
 
31. Que tipo de intercorrências o enfermeiro deve estar 
atento, na admissão da parturiente durante o exame 
obstétrico: 
a) Alteração da frequência cardíaca fetal, fome e sede. 
b) Hipertensão arterial, sangramento vaginal abundante e 

alteração da frequência cardíaca fetal. 
c) Sangramento vaginal, contração uterina rítmica e agitação 

psicomotora. 
d) Sangramento vaginal abundante, presença de linha 

nigrans e cloasma gravídico. 
 
32. A Portaria GM/MS 1.996 de 20 de Agosto de 2007, que 
dispõe sobre a implementação da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde, descreve em seu Art. 6. as 
atribuições das Comissões Permanentes de Integração 
Ensino-Serviço: 
I – Apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de 
Gestão Regional para a construção dos Planos Regionais de 
Educação Permanente em Saúde da sua área de 
abrangência. 
II – Articular instituições para propor, de forma coordenada, 
estratégias de intervenção no campo da formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e 
princípios da Educação Permanente em Saúde, da legislação 
vigente, e do Plano Regional para a Educação Permanente 
em Saúde, além do estabelecido nos Anexos desta Portaria. 
III - Assessorar a CIB nas discussões sobre Educação 
Permanente em Saúde, na elaboração de uma Política 
Estadual de Educação Permanente em Saúde. 
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IV – Incentivar a adesão cooperativa e solidária de 
instituições de formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores de saúde aos princípios, à condução e ao 
desenvolvimento da Educação Permanente em Saúde, 
ampliando a capacidade pedagógica em toda a rede de 
saúde e educação. 
Quais dessas atribuições não é de competência dessa 
equipe: 
a) I e II 
b) II, III e IV 
c) apenas II 
d) apenas III 
 
33. Qual a Resolução do COFEN que dispõe sobre a 
consulta de enfermagem: 
a) 370/2010 
b) 291/2004 
c) 159/1993 
d) 248/2000 
 
34.  A Humanização é vista pelo Ministério da Saúde não 
como programa, mas como política que atravessa as 
diferentes ações e instâncias gestoras do SUS e tem 
algumas implicações: 
I - Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos 
diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde 
II - Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla 
tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos 
III- Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, 
destacando o aspecto subjetivo nelas presente 
IV - Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do 
SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários 
Das descrições acima citadas, quais delas não estão 
corretas: 
a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) apenas II 
d) I, II, III  e IV 
 
35. Em relação a sequência correta dos períodos clínicos do 
parto, assinale a alternativa correta: 
a) Dequitação, Expulsão, Período de Greenberg, Dilatação 
b) Dilatação, Expulsão, Dequitação, Período de Greenberg 
c) Expulsão, Dequitação, Dilatação, Período de Greenberg 
d) Período de Greenberg, Dilatação, Expulsão, Dequitação 
 
36. Segundo a Lei 14.741 de outubro de 2003, em seu 
capitulo IV do Direito à saúde do idoso, é garantido a ele um 
acesso universal e igualitário. Para por em prática a 
promoção e manutenção da saúde do idoso, algumas 
práticas estão descritas, exeto: 
a) atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios 
b) unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado em neurologia e cardiologia 
c) atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 

população que dele necessitar e esteja impossibilitada de 
se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos 
por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder 
Público, nos meios urbano e rural 

d) cadastramento da população idosa em base territorial 
 
37. O enfermeiro deve reconhecer durante um exame físico 
abdominal que: 
a) Os ruídos intestinais podem estar alterados na diarréia, na 

obstrução intestinal, no íleo paralítico e na peritonite 
b) Na percussão abdominal, o predomínio do timpanismo é 

considerado disfunção orgânica 
c) Na inspeção abdominal é normal observar a peristalse e 

assimetria  

d) A presença de hérnias e tumores viscerais provocam 
alterações abdominais simétricas 

 
38. Qual desses fatores citados não são agravantes para a 
vulnerabilidade as enfermidades da saúde da mulher 
trabalhadora rural: 
a) Acesso as bolsas de apoio do governo 
b) Violência 
c) Pobreza 
d) Escolaridade 
 
39. Em relação a fragilidade da pessoa idosa, estão citadas 
algumas das principais mudanças relacionadas à idade, 
exeto: 
a) desregulação do sistema gastrointestinal 
b) disfunção do sistema imunológico 
c) alterações neuromusculares (principalmente sarcopenia) 
d) desregulação do sistema neuroendócrino 
 
40.  Em um paciente com Asma Brônquica, os itens descritos 
abaixo são cuidados de enfermagem, exceto: 
a) Hidratação oral frequente e observar o padrão respiratório. 
b) Posição de Semi Fowler. 
c) Realizar tapotagem, drenagem postural e observar a 

expectoração. 
d) Evitar substâncias alérgenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




