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Cargo: Enfermeiro 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa 
que o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de 
uma revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem 
ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me 
falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja 

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas 
coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se 
retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 
 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu 
tio perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Ema uma unidade de saúde, a Enfermeira ao realizar uma 
consulta de enfermagem, com J.S.N, 60 anos se preocupa ao 
avaliar uma traçado de eletrocardiograma, onde em DII possui, 
presença de supradesnivelamento de ST. Assinale a alternativa 
incorreta em relação aos sintomas que este paciente deveria estar 
sentindo. 
a) Dor ou desconforto intenso retroesternal (atrás do osso 

esterno) que é muitas vezes referida como aperto, opressão, 
peso ou queimação. 

b) dor podendo irradiar-se para pescoço, mandíbula, membros 
superiores e dorso. 

c) Todos os sintomas acima e também, náuseas, vômitos, 
sudorese, palidez e sensação de morte iminente. 

d) Todos os sintomas acima, náuseas, vômitos, diploplia, 
polidpsia e polifagia. 

 
18.  Esteatorréia – fezes amolecidas com grande quantidade de 
gordura. As crianças portadoras dessa doença têm como 
manifestações, com exceção de: 
a) Diarréia crônica, distensão abdominal, perda do apetite 

(anorexia) e dermatite de contato. 
b) Baixo ganho de peso e estatura, podendo chegar a um quadro 

de desnutrição grave, se o diagnóstico demorar a ser feito e o 
tratamento instituído. 

c) Os sintomas geralmente iniciam-se entre 6 e 24 meses de 
idade, após a introdução da dieta com glúten.  

d) Alterações do humor, como irritabilidade são frequentes. 
 
19.  Assim como em qualquer outra doença infectocontagiosa, a 
suspeita clínica da tuberculose começa na presença de um 
quadro clínico arrastado de febre baixa, geralmente vespertina, 
sudorese noturna, indisposição, adinamia e perda de peso. 
Dependendo da localização da doença, podem surgir outros 
sinais e sintomas. Quando a lesão é pulmonar, pode haver tosse 
produtiva e sangramento respiratório. Em relação aos métodos de 
diagnósticos da Tuberculose, assinale a alternativa Incorreta. 
a) Por ser uma doença infecciosa, a confirmação diagnóstica é 

dada pela identificação do BK em material da lesão. 
b) Os bacteriológicos compreendem, classicamente, exame 

clínico. 
c) No bacteriológico, o material da lesão é corado com uma 

técnica específicamente (coloração de Ziehl-Neelsen), que 
permite identificar o BK como uma micobactéria. 

d) O desenvolvimento de técnicas de amplificação do ácido 
nucléico (NAA) representou melhora  significativa no 
diagnóstico da tuberculose. Atualmente, há dois métodos 
comerciais disponíveis aprovados para a pesquisa direta do 
BK, que usam a técnica NAA: o teste amplificado direto 
(AMTD) e o Amplicor. 

 
20. É sabido que doenças cardiovasculares representam as 
principais causas de morte e morbidade nos países 
desenvolvidos, além de serem também descritas como 
incapacitantes. Assinale a alternativa que não faça parte dos 
fatores de risco encontrados em sujeitos infartados. 
a) Hipertensão, obesidade. 
b) Diabetes, sedentarismo. 
c) Dislipidemias, história familiar. 
d) Tabagismo, refluxo gastro-esofágico. 
 
21. (CARVALHO, CAMARGOS, PERNAMBUCO, 2008). Paciente 
J.J 31 anos, provindo da cidade de Jasmim, com diagnóstico 
clinico de IAM, apresentando-se com supra desnivelamento de 
segmento ST após realização de eletrocardiograma. Foi admitido 
no Serviço de saúde proveniente do Pronto Socorro, queixando-
se de dor epigástrica após esforço físico. No dia da admissão, 
sentiu dor tipo pontada na região do precórdio, associada a 
dispnéia intensa durante o trabalho, o que o levou a procurar o 
hospital. Relata não fazer uso de medicação em domicilio. No 
Pronto Socorro foi medicado com Isordil R, Dolantina R e Tramal 
R. Negou tabagismo, etilismo, hipertensão e diabetes, 
desconhecia alergias medicamentosas, não realizava atividades 
físicas e desconhecia a doença. Não apresentava antecedentes 
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familiares de coronariopatias e doença vascular cerebral. 
Informou ingestão hídrica e calórica satisfatória, eliminações 
urinárias e fecais preservadas, ausência de insônia, relatava 
ansiedade devido a dor que havia sentido e medo de morrer. 
Após ter sido internado no CTI, seu medo da morte aumentou 
ainda mais. No Centro de Terapia Intensiva, foram prescritas as 
seguintes medicações: Dipirona quando necessário (SN), PlasilR 
SN, Omeprazol 40 mg, Liquemine 5000UI/0,25 ml, AAS 100 mg, 
Propanolol 40 mg, Captopril 25 mg, Hidroclorotiazida 25 mg, 
IsordilR 0,5 mg sub lingual, DiazepanR 20mg, Sulfato de Morfina 
2mg/2 ml SN, Soro Fisiológico para manter veia e dieta oral 
branda. Durante a realização do exame físico pela enfermeira, o 
paciente apresentava-se com bom estado geral, corado, 
hidratado, anictérico, acianótico, afebril. Consciente, orientado no 
tempo, espaço e pessoa, pupilas isocóricas e fotorreagentes, 
forca motora e sensibilidade preservadas. Eupneico, com 
oxigenação suplementar através do cateter nasal (CN) a 03 l/min, 
expansibilidade e simetria pulmonar preservadas, saturação de 
O2 = 96%, pulmões limpos. Normotenso (PA de 130x70 mmHg), 
taquicardico (120bpm), mantém monitorização cardíaca em ritmo 
sinusal, ausculta cardíaca: bulhas normorritmicas e 
normofonéticas (BRNF) em dois tempos (2t) . Apresentava 
abdome globoso, flácido e indolor a palpação, ruídos hidroaéreos 
(RHA) presentes. Aparelho genital sem anormalidades. Mantinha 
acesso venoso periférico heparinizado em Membro Superior 
Esquerdo (MSE) sem sinais flogísticos, recebendo SF 0,9% para 
hidratação. Mantinha repouso no leito na posição de Semi fowler, 
com cabeceira elevada a 45º. Apresentava pulsos simétricos, com 
boa perfusão periférica. 
Os exames laboratoriais demonstraram os seguintes resultados, 
Creatina fosfoquinase (CPK) total 322 mg/dl e Creatina 
fosfoquinase (CPK MB) de 21,0 mg/dl. Os diagnósticos e as 
intervenções de enfermagem foram levantados conforme 
necessidade do paciente, sendo os diagnósticos embasados na 
taxonomia II do NANDA e as intervenções de acordo com 
Carpenito (2006), Smeltzer e Bare (2002), Penna e Barros (2003), 
Morton et al, (2007) e Lima et al, (2007). Baseado no quadro 
clínico acima assinale a alternativa incorreta: 
a) Dor aguda relacionada à dor precordial: Reconhecer a 

presença da dor e avaliar início, duração, intensidade, 
localização e irradiação. Ouvir atentamente a respeito da dor. 
Explicar as causas da dor. Explicar por quanto tempo poderá 
durar. Proporcionar alívio ideal da dor com analgésicos 
prescritos. Após administrar o medicamento, retornar após um 
tempo para averiguar a eficiência. 

b) Padrão respiratório ineficaz relacionado à dor e ansiedade: 
Garantir ao paciente que estão sendo tomadas as medidas 
para manter a segurança. Monitorar frequência respiratória e 
padrão respiratório a cada duas horas ou conforme 
necessidade. Observar saturação de oxigênio por meio da 
oximetria de pulso a cada duas horas ou conforme 
necessidade. Oferecer oxigenação suplementar conforme 
prescrição, não esquecendo de trocar a água destilada dos 
umidificadores diariamente. Avaliar parâmetros da gasometria 
arterial. Manter cabeceira elevada a 45 graus. Manter paciente 
na posição de semi Fowler. Observar perfusão capilar. 
Realizar ausculta pulmonar. 

c)  Risco de desequilíbrio do volume de líquidos relacionado aos 
procedimentos invasivos maiores e diminuição do débito 
cardíaco: Manter hidratação endovenosa conforme prescrição. 
Manter a ingestão de líquidos recomendada. Realizar balanço 
hídrico a cada 12 horas. Monitorar os níveis de eletrólitos 
séricos. Monitorar a hidratação pela coloração da urina. 
Avaliar sinais de desidratação e edema. 

d) Nutrição desequilibrada mais do que as necessidades 
corporais relacionada à incapacidade de absorver nutrientes 
devido aos vômitos e/ou dietas restritas: Orientar que a 
restrição da dieta por 24 horas e necessária. Incentivar a 
hidratação. Solicitar avaliação do nutricionista. Explicar a 
importância da nutrição adequada. Estar perto e incentivar a 
alimentação limitando o tempo em no máximo 30 minutos. 
Evitar procedimentos dolorosos antes das refeições. Planejar 
formas para reduzir odores durante a refeição. Manter higiene 
oral. 

 

22. O principal objetivo da assistência pré-natal é acolher a 
mulher desde o início de sua gravidez - período de mudanças 
físicas e emocionais, que cada gestante vivencia de forma 
distinta. Essas transformações podem gerar medos, dúvidas, 
angústias, fantasias ou simplesmente a curiosidade de saber o 
que acontece no interior de seu corpo. No que tange 
especificamente ao acompanhamento da gestante, deve-se ter 
como objetivos: 
a) Captar gestantes não-inscritas no pré-natal. 
b) Captar gestantes já inscritas no pré-natal. 
c) Abordar programa bolsa família. 
d) Repreender gestantes faltosas.  
 
23. Visando permitir o acompanhamento sistematizado da 
evolução da gravidez, do parto e do puerpério, por meio da coleta 
e da análise dos dados obtidos em cada encontro, seja na 
unidade ou no domicílio. O fluxo de informações entre os serviços 
de saúde, no sistema de referência e contra-referência, deve ser 
garantido. Para tanto, devem ser utilizados: instrumentos de 
registro e processamento e análise dos dados disponíveis. 
Assinale a alternativa Incorreta: 
a) Cartão da gestante - instrumento de registro. Deve conter os 

principais dados de acompanhamento da gestação, os quais 
são, importantes para a referência e contra-referência. Deverá 
ficar, sempre, com a gestante. 

b) Ficha perinatal - instrumento de coleta de dados para uso dos 
integrantes do grupo de gestante. Deve conter os principais 
dados de acompanhamento da gestação, do parto, do recém-
nascido e do puerpério. 

c) Mapa de registro diário - instrumento de avaliação das ações 
de assistência pré-natal. Deve conter as informações mínimas 
necessárias de cada consulta prestada. 

d) Medicamentos essenciais: antiácidos, sulfato ferroso com ácido 
fólico, supositório de glicerina, analgésicos, antibióticos, 
tratamento de corrimentos vaginais. 

 
24. Um dos aspectos mais importantes para garantir a acurácia 
das medidas de pressão arterial é a utilização de manguitos de 
dimensões recomendadas para o uso nas diversas faixas etárias 
e locais de medida da PA. A verificação da pressão arterial em 
crianças, é recomendada como parte integrante de sua avaliação 
clínica, e consiste em uma situação especial, portanto os critérios 
a serem observados são: 
a) Maior frequência de hiato auscultatório, que consiste no 

desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do 
manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase 
II dos sons de Korotkoff. Tal achado pode subestimar a 
verdadeira pressão sistólica ou superestimar a pressão 
diastólica. 

b) Pseudo-hipertensão, caracterizada por nível de pressão arterial 
falsamente elevado em decorrência do enrijecimento da 
parede da artéria. Pode ser detectada por meio da manobra 
de Osler, que consiste na inflação do manguito no braço até o 
desaparecimento do pulso radial. Se a artéria for palpável 
após esse procedimento, sugerindo enrijecimento, o paciente 
é considerado Osler-positivo. 

c) O comprimento da bolsa de borracha do manguito deve 
envolver 80% a 100% da circunferência do braço. 

d) A largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder 
a 60% da circunferência do braço. 

 
25. Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além dos níveis 
tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela presença 
dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as 
comorbidades associadas. É preciso ter cautela antes de rotular 
alguém como hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso-
positivo, como pela repercussão na própria saúde do indivíduo e o 
custo social resultante. Em indivíduos sem diagnóstico prévio e 
níveis de PA elevada em uma aferição, recomenda-se: 
a) Repetir a aferição de pressão arterial em diferentes períodos, 

antes de caracterizar a presença de HAS. 
b) Repetir a aferição de pressão arterial duas vezes naquele 

mesmo dia, antes de caracterizar a presença de HAS. 
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c) Não verificar a pressão arterial naquela semana para afastar a 
hipótese de “Síndrome do avental branco”. 

d) Realizar um acompanhamento da pressão arterial por 30 dias, 
no período da manhã em jejum. 

 
26. O risco que a elevação da pressão arterial (PA) representa 
para o sistema cardiovascular e outros órgãos é bem conhecido. 
O estresse hemodinâmico decorrente de regimes de pressão, 
sustentadamente elevados, origina cardiopatia, nefrologia e 
retinopatia hipertensivas, além de se constituir em um dos 
principais fatores de risco para as doenças aterotrombóticas. 
Assinale a alternativa Incorreta de acordo com Brasil, ( 2006), em 
relação a Classificação arterial em adultos com mais de 18 anos. 
a) PAS < 120 mmHg e PAD < 80 mmHg é classificada como 

normal. 
b) PAS> ou = 160 mmHg e PAD > ou + 100 mmHg é classificada 

como hipertensão estágio 2. 
c) PAS 120 – 145 mmHg e PAD 80 – 94 mmHg é classificada 

como pré-hipertensão. 
d) PAS 140 – 159 mmHg e PAD 90 – 99 mmHg é classificada 

como hipertensão estágio 1.  
 
27. No nível de atenção básica, a equipe de saúde deve estar 
preparada para diagnosticar, orientar e tratar os casos de 
hipertensão essencial, que são a maioria. Assinale a alternativa 
que não contenha causas da hipertensão secundária. 
a) Doença Parenquimatosa Renal (glomerulopatia, pielonefrite 

crônica, rins policísticos, nefropatia de refluxo). 
b) Renovascular (aterosclerose, hiperplasia fibromuscular, 

poliarterite nodosa); Endócrina (acromegalia, hipotireoidismo, 
hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hiperaldosteronismo 
primário, síndrome Cushing, hiperplasia adrenal, 
feocromocitoma, uso de hormônios exógenos). 

c) Coartação de aorta; Hipertensão gestacional. 
d) Neurológicas (aumento de pressão intra-craniana, apnéia do 

sono, quadriplegia, porfiria aguda, disautonomia familiar); 
toxoplasmose e dermatite atópica, Insuficiência aórtica, fístula 
arterio-venosa, tireotoxicose, doença Paget e beribéri 
[hipertensão sistólica]. 

 
28. As principais estratégias para o tratamento não-farmacológico 
da HAS incluem o Controle de peso. O excesso de peso é um 
fator predisponente para a hipertensão. Estima-se que 20% a 
30% da prevalência da hipertensão pode ser explicada pela 
presença do excesso de peso. Todos os hipertensos com excesso 
de peso devem ser incluídos em programas de redução de peso. 
A meta é alcançar um índice de massa corporal (IMC). Assinale a 
alternativa correta: 
a) Inferior a 25 kg/m2 e circunferência da cintura inferior a 102 cm 

para homens e 88 cm para mulheres. 
b) Inferior a 20 kg/m2 e circunferência da cintura inferior a 98 cm 

para homens e 88 cm para mulheres 
c) Inferior a 25 kg/m2 e circunferência da cintura inferior a 102 cm 

para homens e 78 cm para mulheres 
d) Inferior a 20 kg/m2 e circunferência da cintura inferior a 102 cm 

para homens e 78 cm para mulheres 
 
29. Dentre os profissionais de saúde, o enfermeiro é o profissional 
que apresenta legalmente competência para o exercício da 
gerência nos serviços de saúde. Para o exercício da gerência, o 
enfermeiro precisa articular, mobilizar de maneira pró-ativa, 
conhecimentos, habilidades e atitudes em toda e qualquer 
situação, sendo previsível ou não. Dentro desta função de gerente 
o enfermeiro precisa demonstrar conhecimento de terminologias 
únicas utilizadas. Assinale a alternativa que contenha a definição 
de “Capacidade hospitalar de operação”. 
a) Capacidade hospitalar de operação Número de leitos 

efetivamente funcionantes no hospital, respeitada a legislação 
em vigor. 

b) Capacidade hospitalar de operação Número de leitos que, 
efetivamente, poderão ser colocados no hospital, em 
circunstâncias anormais ou de calamidade pública, com 
aproveitamento das áreas consideradas utilizáveis. 

c) Capacidade hospitalar de operação Número máximo de leitos 
que poderão ser colocados em quartos e enfermarias, 
respeitada a legislação em vigor. 

d) Capacidade hospitalar de operação Contagem, a cada 24 
horas, do número de leitos ocupados. 

 
30. Em relação ao óbito fetal, assinale a alternativa Incorreta: 
a) Morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou de 

sua extração completa do corpo materno, independentemente 
da duração da gravidez. 

b) Indica o óbito o fato de, depois da separação, o feto não 
respirar nem dar nenhum sinal de vida, como batimentos do 
coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos 
efetivos dos músculos de contração voluntária. 

c) Pode ser classificado em precoce (menos de 20 semanas), 
intermediário (de 20 a 27 semanas. 

d) Pode ser classificado em tardio com mais de 25 semanas. 
 
31. Os óbitos neonatais se constituem no mais importante 
componente da mortalidade infantil (MI) no Brasil o óbito neonatal 
é aquele: 
a) Óbito ocorrido em crianças menores de 28 dias de vida. 
b) Óbito ocorrido em crianças menores de 07 dias de vida. 
c) Óbito ocorrido em crianças de mais de 28 dias e de menos de 

01 ano de idade. 
d) Óbito fetal tardio mais o óbito neonatal precoce. 
 
32. O diagnóstico da gravidez pode ser feito pelo médico ou pelo 
enfermeiro da Unidade, baseado em um fluxograma de 
atendimento. Assinale a alternativa Incorreta. 
a) Qualquer alteração com fluxo menstrual deve-se solicitar o 

teste imunológico de gravidez (TIG). 
b) Se resultado negativo, repetir (TIG) após 15 dias. 
c) Se resultado positivo, Gravidez confirmada, encaminhar para 

primeira consulta ginecológica para acompanhamento da 
gestante. 

d) Se resultado negativo, repetir (TIG) após 45 dias. 
 
33. De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem 
– Decreto nº 94.406/87, o pré-natal de baixo risco pode ser 
inteiramente acompanhado pela enfermeira. Assinale a alternativa 
Incorreta: 
a) O intervalo entre as consultas deve ser de quatro semanas.  
b) Após a 36°semana, a gestante deverá ser acompanhada a 

cada 15 dias, visando à avaliação da pressão arterial, da 
presença de edemas, da altura uterina, dos movimentos do 
feto e dos batimentos cardiofetais. 

c) Frente a qualquer alteração, ou se o parto não ocorrer até sete 
dias após a data provável, a gestante deverá ter consulta 
médica assegurada, ou ser referida para serviço de maior 
complexidade. 

d) Após a 26°semana, a gestante deverá ser acompanhada a 
cada 15 dias, visando à avaliação da pressão arterial, da 
presença de edemas, da altura uterina, dos movimentos do 
feto e dos batimentos cardiofetais. 

 
34. Em uma consulta de enfermagem com gestante, as condutas 
e os achados diagnósticos sempre devem ser anotados na ficha 
perinatal e no cartão da gestante. Assinale a alternativa Incorreta 
em relação aos métodos para cálculos da Idade Gestacional. 
a)  Quando a data da última menstruação (DUM) é conhecida: uso 

do calendário - contar o número de semanas a partir do 1º dia 
da última menstruação até a data da consulta, e registrar a 
idade gestacional. 

b) Quando a data da última menstruação é desconhecida, mas se 
conhece o período do mês em que ela ocorreu: se o período 
foi no início, meio ou final do mês, considerar como data da 
última menstruação os dias 5, 15 e 25, respectivamente; 
Calcular então a idade gestacional e data provável do parto. 
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c) A data provável do parto (DPP) corresponde ao final da 40º 
semana, contada a partir da data do 1º dia da última 
menstruação. 

d) Quando a data da última menstruação (DUM) é conhecida: 
utilize o disco ou gestograma. A data provável do parto 
corresponde ao final da 37ª semana contada a partir da data 
do 1º dia da última menstruação. 

 
35. Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a 
IG e a DPP serão inicialmente determinadas por aproximação, 
basicamente, pela medida da altura do fundo do útero e do toque 
vaginal, além da informação sobre a data de início dos 
movimentos fetais. Pode-se utilizar a altura uterina mais o toque 
vaginal. Assinale a alternativa Incorreta: 
a) Na 16ª semana enche a pelve de modo que é palpável na 

sínfise púbica. 
b) Na 16ª semana o fundo uterino encontra-se entre a sínfise 

púbica e a cicatriz umbilical. 
c) Na 20ª semana o fundo do útero encontra-se na altura da 

cicatriz umbilical. 
d) A partir da 20ª semana existe uma relação aproximada entre as 

semanas da gestação e a medida da altura uterina. Porém, 
esse parâmetro torna-se menos fie!, à medida que se 
aproxima o termo. 

 
36. Constatar a cada consulta a presença, ritmo, frequência e a 
normalidade dos batimentos cardiofetais (BCF). É considerada 
normal a frequência cardíaca fetal entre: 
a) 120 a 160 batimentos por minuto. 
b) 90 a 120 batimentos por minuto. 
c) 140 a 160 batimentos por minuto. 
d) 100 a 130 batimentos por minuto. 
 
37. É realizada para a prevenção do tétano no recém-nascido e 
para a proteção da gestante, com a vacina dupla tipo adulto (dT) 
ou, na falta desta, com o toxóide tetânico (Tf). Frente a isto, 
assinale a alternativa Incorreta em relação a gestante não 
vacinada: 
a) Segunda dose deve ser aplicada até 20 dias, no máximo, antes 

da data provável do parto. 
b) Reforços: de dez em dez anos; antecipar a dose de reforço se 

ocorrer nova gravidez em cinco anos, ou mais, depois da 
aplicação da última dose. 

c) A segunda dose 30 – 60 dias depois da primeira dose. 
d) A terceira dose 240 dias depois da segunda dose. 
 
38. Ao atender uma mulher com DST, o profissional de saúde 
deve avaliar o resultado de sua última citopatologia e há quanto 
tempo foi realizada. Para qualquer atendimento a uma mulher 
com DST deve ser oferecido um conjunto de ações essenciais 
complementares que incluem as seguintes medidas gerais, com 
exceção de: 
a) Enfatizar a adesão ao tratamento; Orientar para que a pessoa 

conclua o tratamento mesmo se os sintomas ou sinais tiverem 
desaparecido. 

b) Informar quanto à necessidade de interromper as relações 
sexuais até a conclusão do tratamento e o desaparecimento 
dos sintomas; Oferecer preservativos, orientando sobre as 
técnicas de uso. 

c) Encorajar a mulher a comunicar a (os) seus/suas últimos/as 
parceiro/as sexuais para que possam ser atendidos e tratados. 
Fornecer à usuária cartões de convocação para parceiros(as) 
devidamente preenchidos; Notificar o caso no formulário 
apropriado. 

d) Marcar o retorno para conhecimento dos resultados dos 
exames solicitados e para o controle de cura em 7 dias; 
Recomendar o retorno ao serviço de saúde se voltar a ter 
problemas genitais;  Após a cura, voltar a vida sexualmente 
ativas sem nenhuma restrição ou utilização de preservativo 
para sexo seguro. 

 
39. O agente etiológico G.vaginalis, é responsável pela patologia 
conhecida como: 
a) Candidíase. 
b) Vaginose. 

c) HPV. 
d) Herpes Genital. 
 
40. Material vaginal com aspecto Abundante, 
amarelado/esverdeado, bolhoso, é característico da patologia: 
a) Tricomoníase. 
b) Candidíase. 
c) Vaginose. 
d) Donovanose. 
 




