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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

A Auditoria em Enfermagem é um dos meios para mensurar a 
qualidade da assistência de enfermagem. Assinale a alternativa 
correta no que diz respeito à Auditoria de Enfermagem:  
 
A) A auditoria interna é realizada por elementos não pertencentes 

à instituição, contratado especificamente para a auditoria e 
tem a vantagem de gozar de independência administrativa e 
afetiva; 

B) A auditoria externa é realizada por elementos da própria 
instituição e tem como vantagem maior profundidade no 
trabalho, tanto pelo conhecimento da estrutura administrativa, 
como das inovações e expectativas dos serviços; 

C) A auditoria operacional ou concorrente é a auditoria feita após 
a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para 
avaliação, portanto, os dados obtidos não reverterão em 
benefício deste paciente diretamente, mas sim para a 
assistência de maneira global; 

D) Um dos propósitos da auditoria é identificar áreas de 
deficiência em relação à assistência de enfermagem prestada, 
percebendo-se, por exemplo, defasagem no atendimento da 
área psicoespiritual; 

E) A auditoria retrospectiva é a auditoria feita enquanto o 
paciente está hospitalizado ou em atendimento ambulatorial. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 17 

O estabelecimento da estrutura para a execução dos planos é 
uma das abrangências da organização dentro do processo 
administrativo do enfermeiro. Sobre a organização dos Serviços 
de Enfermagem, é correto afirmar que:  
 
A) Max Weber, em seus postulados da teoria organizacional, 

menciona a estrutura burocrática na qual estão enfocadas a 
hierarquia, a divisão de tarefas e a necessidade de considerar 
as relações interpessoais no sentido de diminuir a rigidez e a 
impessoalidade; 

B) Uma estrutura organizacional é considerada eficiente quando 
seu delineamento é comunicado com clareza, existe um 
mínimo possível de chefes para a realização de metas, a 
comunicação é facilitada, as decisões são tomadas no nível 
mais primário possível, os grupos informais são encorajados e 
futuros líderes são criados; 

C) Uma estrutura organizacional é considerada eficiente quando 
seu delineamento é comunicado com clareza, as decisões são 
tomadas no nível superior, no sentido de diminuir a rigidez e a 
impessoalidade; 

D) Na estrutura organizacional formal, a autoridade e a 
responsabilidade representam a obrigação que a pessoa tem 
de fazer alguma coisa para outrem e o poder de comandar os 
subordinados, respectivamente; 

E) No quadro organizacional de uma instituição, é possível 
identificar as relações informais a partir das linhas pontilhadas 
de comunicação. 

 

QUESTÃO 18 

É INCORRETO afirmar sobre os processos de esterilização: 
 
A) Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI tais como 

óculos de proteção, gorro, máscara, avental impermeável e 
luvas de borracha, devem ser usados, sobretudo, durante a 
realização desses processos; 

B) A esterilização é o processo de destruição de todos os 
organismos patogênicos e não patogênicos, incluindo os 
esporulados; 

C) Os métodos de esterilização são divididos em químicos (calor 
e radiação) e físicos (gases e líquidos); 

D) A esterilização de material na autoclave consiste na 
eliminação total de bactérias e vírus, tendo como agente 
esterilizador o vapor saturado sob pressão; 

E) A desinfecção é o processo de destruição de todos os 
organismos patogênicos, exceto os esporulados. 

 

QUESTÃO 19 

O enfermeiro deve realizar a evolução de enfermagem de um 
hipertenso obeso com base na avaliação nutricional e 
antropométrica para saber se as metas preconizadas pelo 
tratamento não farmacológico foram alcançadas. Pode-se 
evidenciar uma modificação do estilo de vida, com redução 
comprovada da pressão arterial, através:  
 
A) Da ingesta de 3g/dia de cloreto de sódio (sal); 
B) Da ingesta de 50 ml/dia de etanol; 
C) Da diminuição de 2% do peso corporal inicial; 
D) Do índice de massa corpórea (IMC) de 29,5 kg/m²; 
E) Da circunferência da cintura de 105 cm.  
 
 

QUESTÃO 20 

Gerenciar os materiais utilizados nas unidades de enfermagem é 
uma das atribuições do enfermeiro. Essa atividade de 
gerenciamento envolve:  
 
A) Custos dos materiais, especificação técnica, padronização e 

controle; 
B) Previsão, provisão, padronização e controle; 
C) Previsão, padronização, organização e especificação técnica; 
D) Previsão, provisão, especificação técnica e controle; 
E) Padronização, previsão, especificação técnica e controle. 
 

QUESTÃO 21 

É INCORRETO afirmar sobre os processos de esterilização:  
 
A) Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI tais como 

óculos de proteção, gorro, máscara, avental impermeável e 
luvas de borracha, devem ser usados, sobretudo, durante a 
realização desses processos; 

B) A esterilização é o processo de destruição de todos os 
organismos patogênicos e não patogênicos, incluindo os 
esporulados; 

C) Os métodos de esterilização são divididos em químicos (calor 
e radiação) e físicos (gases e líquidos); 

D) A esterilização de material na autoclave consiste na 
eliminação total de bactérias e vírus, tendo como agente 
esterilizador o vapor saturado sob pressão; 

E) A desinfecção é o processo de destruição de todos os 
organismos patogênicos, exceto os esporulados. 

 

QUESTÃO 22 

Um dos aspectos mais importantes no cuidado do paciente com 
angina de peito é o histórico de enfermagem para que sejam 
determinadas prioridades da assistência. São preocupações do 
enfermeiro ao realizar o cuidado a este tipo de paciente, 
EXCETO:  
 
A) Manter um ou dois acessos venosos instalados; 
B) Avaliar, sistematicamente, dor torácica, dispnéia e diaforese; 
C)  Prevenir manobra de Valsalva; 
D) Restringir líquidos quentes e mensuração da temperatura 

retal; 
E) Evitar medicamentos intramusculares. 
 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 23 

Analise as afirmativas abaixo:  
 
I. Cabe aos Coordenadores Municipais de Controle de Infecção 

Hospitalar coordenar as ações de controle de infecção nos 
hospitais do município, participar do planejamento da rede 
hierarquizada do SUS em articulação da Coordenação 
Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, prestar apoio 
técnico às comissões dos hospitais e informar à Coordenação 
estadual os indicadores de infecção hospitalar estabelecidos; 

II. Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária 
do SUS os casos e surtos diagnosticados e/ou suspeitos de 
infecção, associados a insumos e/ou produtos industrializados; 

III. Em hospitais com regime exclusivo de internação tipo dia 
(Hospital Dia), não é necessário a presença do enfermeiro na 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

IV. A infecção hospitalar é definida como aquela adquirida após 
admissão e que se manifesta durante a internação ou após a 
alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares; 

V. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve ser 
formada por representantes do Serviço Médico, Serviço de 
Enfermagem, Serviço de Farmácia, Laboratório de 
Microbiologia e representante da Administração, todos com 
nível superior. 

 
De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.616 de 12 
de maio de 1998, estão corretas apenas: 
 
A) I, II e III; 
B) I, II e IV; 
C) I, III e V; 
D) I, II, III e IV; 
E) I, II, IV e V. 
 

QUESTÃO 24 

Em um serviço de emergência, o atendimento ao paciente com 
Traumatismo Cranioencefálico inclui uma série de intervenções, 
entre elas podemos citar: 
 
I. Manter o paciente em alinhamento anatômico e a cabeceira do 

leito elevada a 30 graus; 
II. Avaliar o nível de consciência; 
III. Garantir suporte respiratório adequado; 
IV. Controlar pupilas; 
V. Monitorar os sinais vitais. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas; 
B) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas; 
C) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas; 
D) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas; 
E) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

O risco cirúrgico do paciente idoso está diretamente relacionado 
com a quantidade de: 
 

A) Cirurgias antecedentes, drogas utilizadas em cirurgias 
anteriores, estado nutricional debilitado; 

B) Dias em que ficará em pós-operatório; 
C) Problemas de saúde coexistentes, natureza e duração da 

cirurgia e sua gravidade; 
D) Medicamentos em uso durante períodos prolongados, duração 

de cirurgias anteriores, estado nutricional debilitado; 
E) Anestésicos utilizados em cirurgias anteriores, proeminências 

ósseas acentuadas, duração da cirurgia. 
 

QUESTÃO 26 

Sobre Centro de Material e Esterilização - CME, analise as 
assertivas abaixo: 
 

I. O fluxo de material para ser esterilizado deve ser contínuo, 
racional e sem cruzamento do material limpo com o 
contaminado; 

II. O sistema de comunicação com o Centro Cirúrgico pode ser 
feito através de montacargas caso o sistema de circulação 
seja horizontal e através de janelas caso o sistema de 
circulação seja vertical; 

III. O CME deverá estar localizado próximo ao Centro Cirúrgico, 
almoxarifado, rouparia, UTI e Centro Obstétrico; 

IV. A composição física do CME considerada pela equipe de 
planejamento como sendo a principal é: recepção e expurgo, 
vestiários, arsenal de material de consumo, armazenamento e 
distribuição, esterilização; 

V. Para seu bom funcionamento, o CME deverá ser localizado 
dentro do Centro Cirúrgico. 

 

Estão corretos apenas: 
 

A) I e IV; 
B) I e III; 
C) I, III e IV; 
D) II e V; 
E) I, II e V. 
 

QUESTÃO 27 

Foi admitida na UTI criança de 3 anos, com 22 quilos, em pós-
operatório imediato de laparotomia exploradora, em seminarcose, 
temperatura corporal 35ºC, Escala de Coma de Glasgow 15, pele 
fria e palidez cutânea – mucosa íntegra, freqüência cardíaca de 
70bpm, Pressão Arterial: 87 x 53 mmHg. Acesso venoso central. 
Após 2 horas, o decúbito urinário é de 44 ml. Temos como 
diagnósticos de Enfermagem:  
 

A) Hipotermia, excesso de volume de líquido, débito cardíaco 
diminuído e padrões de eliminação urinária alteados, risco 
para função respiratória alterada e risco para infecção; 

B) Risco para infecção, débito cardíaco diminuído e padrões de 
eliminação urinária alterados e hipotermia; 

C) Hipotermia, risco para função respiratória alterada e risco para 
infecção; 

D) Risco para função respiratória alterada, padrões de eliminação 
urinária alterados e hipotermia; 

E) Risco para infecção, excesso de volume de líquido, débito 
cardíaco diminuído e padrões de eliminação urinária alterados 
e hipotermia. 
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QUESTÃO 28 

O enfermeiro, nos termos da lei, exerce todas as atividades de 
enfermagem, sendo de sua competência, entre outras atividades:  
 
I. Prestação da assistência de enfermagem à gestante, 

parturiente e puérpera; 
II. Participação na elaboração, execução e avaliação da 

programação de saúde; 
III. Realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de 

anestesia local quando necessária; 
IV. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de 

doenças transmissíveis em geral. 
 
Está correto: 
 
A) I e II, apenas; 
B) I e III, apenas; 
C) I, II e IV, apenas; 
D) III e IV, apenas; 
E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 29 

Sobre Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no 
Capítulo das Infrações e Penalidades, é INCORRETO afirmar 
que:  
 
A) Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas 

dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem; 
B) A gravidade da infração é caracterizada através da análise dos 

fatos e causas do dano, suas consequências e dos 
antecedentes do infrator; 

C) As penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal e 
Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o Art. 
18, da Lei nº 5.905, de julho de 1973, são as seguintes: 
advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício 
profissional e cassação; 

D) As penalidades de advertência verbal, multa, censura e 
suspensão do exercício profissional são da alçada dos 
Conselhos Regionais de Enfermagem, sendo inclusive de sua 
responsabilidade a pena de cassação do direito ao exercício 
profissional; 

E) Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a 
sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 
outrem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Pode-se considerar que as complicações mais graves para o 
portador de diabetes são as úlceras de pés e amputação de 
extremidades. A prevenção primária tem por objetivo prevenir 
neuropatia e vasculopatia. São orientações educativas básicas 
para o cuidado dos pés diabéticos: 
 

I. Após lavar os pés, usar um creme hidratante a base de 
lanolina, vaselina líquida ou glicerina, principalmente entre os 
dedos; 

II. Calçar sapatos que não apertem, de couro macio ou tecido. 
Usar meias limpas, preferencialmente de lã, algodão, sem 
elástico. Nunca andar descalço; 

III. Examinar os pés diariamente. Se necessário, pedir ajuda a 
família ou usar espelho. Avisar o médico se tiver calos, 
rachadura, alterações de cor ou úlceras; 

IV. Lavar os pés diariamente, com água bem quente e sabão. 
Secar bem os pés, especialmente entre os dedos; 

V. Não remover calos ou unhas encravadas em casa; procurar 
equipe de saúde para orientação. 

 

Estão corretas: 
 

A) Somente I, II e III; 
B) Somente I, II e IV; 
C) Somente II, III e IV; 
D) Somente I, III e V; 
E) Somente III, IV e V. 
 

QUESTÃO 31 

Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é 
correto afirmar que: 
 

A) O exame físico e a prescrição de enfermagem são etapas da 
sistematização da que podem ser delegadas ao técnico de 
enfermagem; 

B) O enfermeiro faz o diagnóstico de enfermagem baseado no 
histórico e exame físico do paciente e consiste em identificar 
as alterações nas necessidades humanas básicas; 

C) A execução dos cuidados prescritos ao paciente na unidade 
de internação cirúrgica é uma atividade privativa do 
enfermeiro; 

D) A Sistematização da Assistência de Enfermagem baseia-se 
em modelo assistencial aplicável na área hospitalar, mas não 
em outras áreas de assistência à saúde; 

E) Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, não é 
obrigatória a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
em locais onde há carência de enfermeiros. 

 

QUESTÃO 32 

Por ser o planejamento em saúde um processo cíclico e contínuo, 
as seguintes etapas devem ser obedecidas:  
 

A) Diagnóstico de saúde, definição de prioridades, elaboração de 
plano ou programa, execução e avaliação; 

B) Diagnóstico de saúde, identificação de problemas, elaboração 
de plano ou programa, execução e avaliação; 

C) Diagnóstico de saúde, elaboração de plano ou programa, 
avaliação e execução; 

D) Definição de prioridades, elaboração de plano ou programa, 
execução e avaliação; 

E) Diagnóstico de saúde, definição de prioridades, execução e 
avaliação. 
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QUESTÃO 33 

De acordo com a resolução do COFEN nº 358, de 15 de outubro 
de 2009, em seu artigo 6°, a execução do Processo de 
Enfermagem deve ser formalmente registrada. As anotações de 
enfermagem a serem registradas envolvem: 
 
I. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos 

diagnósticos de enfermagem identificados; 
II. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, a família ou 

a coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde/doença; 

III. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da 
pessoa, da família ou da coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde/doença; 

IV. Os resultados alcançados como consequência das ações ou 
intervenções de enfermagem realizadas. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Somente as afirmativas II e IV estão corretas; 
D) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 34 

Quando ocorrem alterações nos órgãos do sistema 
gastrointestinal pode levar ao aparecimento de doenças, entre 
elas, a hemorragia digestiva. É correto afirmar, sobre aspectos 
relacionados a essa doença: 
 
A) A endoscopia permite apenas determinar sangramento 

digestivo alto; 
B) A hematêmese é o vômito com sangue proveniente do trato 

respiratório; 
C) A hemoptise é a presença é a presença de sangue vivo nas 

fezes; 
D) A melena é a presença de sangue nas fezes de cor 

enegrecida e fétida; 
E) O diagnóstico deve ser realizado com prudência devido à 

doença evoluir de forma lenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

O enfermeiro é um dos profissionais envolvidos no desafio de 
controlar o Câncer de Mama e de Colo Uterino. Analise os itens a 
seguir: 
 
I. No exame clínico das mamas, o enfermeiro irá realizar 

inspeção estática, inspeção dinâmica e palpação do tecido 
mamário; 

II. Orientar a mulher para realizar o autoexame das mamas, de 7 
a 10 dias, após a menstruação. Aquelas que se encontram na 
menopausa ou histerectomizada, realizar em qualquer dia do 
mês; 

III. São considerados alguns fatores de risco para câncer de colo 
uterino: multiparidade, infecção pelo papiloma vírus e 
tabagismo; 

IV. A Neoplasia Intraepitelial Cervical não é câncer e sim uma 
lesão precursora que, dependendo de sua gravidade, poderá 
ou não evoluir para o câncer; 

V. Papanicolau é o exame que detecta as lesões precursoras do 
câncer de colo uterino, para o qual são necessários os 
seguintes materiais: pinça de Cheron, lâmina de vidro, 
espéculo vaginal, escovinha e espátula. 

 
Está(ao) correto(s) apenas: 
 
A) I e IV; 
B) II, III e IV; 
C) II e V; 
D) IV e V; 
E) I e V. 
 

QUESTÃO 36 

O 2º período do trabalho de parto, de acordo com as fases 
clínicas do parto, é denominado: 
 
A) Dilatação; 
B) Dequitação; 
C) Delivramento; 
D) Expulsão; 
E) Período de Greenberg. 
 

QUESTÃO 37 

Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Promover isolamento térmico e proteger contra a 

contaminação por microrganismos; 
II. Restringir movimentação corporal; 
III. Promover a cicatrização pela absorção de drenagem e pelo 

desbridamento da ferida; 
IV. Fornecer um ambiente seco; 
V. Diminuir a intensidade da dor. 
 
São finalidades da realização de um curativo:  
 
A) I, II e III apenas; 
B) I, III e V apenas; 
C) II, IV e V apenas; 
D) III, IV e V; 
E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 38 

É correto afirmar sobre o Planejamento em Saúde: 
 
A) O Planejamento em saúde é uma técnica racional e complexa, 

portanto, politicamente neutro; 
B) O plano de saúde deve ser um documento para formalizar a 

estrutura organizacional; 
C) O planejamento normativo permite flexibilidade necessária 

para lidar com o imprevisto; 
D) Nas organizações de saúde, o planejamento é função 

exclusiva do setor de planejamento; 
E) Os indicadores de saúde, de produção dos serviços e de 

disponibilidade de recursos são informações muito relevantes 
para o processo de planejamento. 

 

QUESTÃO 39 

A concepção de expandir e qualificar a atenção básica 
organizada pela Estratégia Saúde da Família, desenvolvida 
através de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas, supera a antiga proposição de caráter 
exclusivamente centrado na doença. Assinale a alternativa 
correta: 
 
A) As equipes do Programa Saúde da Família são compostas por 

um médico da família, um auxiliar de enfermagem e dois 
agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta 
ainda com um dentista e um auxiliar de higiene bucal; 

B) As equipes do Programa Saúde da Família são responsáveis 
pelo acompanhamento de um número indefinido de famílias. 
Localizadas em diversas áreas geográficas; 

C) As equipes do Programa Saúde da Família 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 Saúde da Família é um projeto estático do SUS e, 
por sua natureza local, não está condicionado à evolução 
histórica e à organização do sistema de saúde no Brasil; 

E) A Saúde da Família é operacionalizada mediante a 
implantação de equipe profissional única em unidades básicas 
de saúde e, portanto, entendida como uma estratégia de 
reorientação do modelo assistencial. 

 

QUESTÃO 40 

Os órgãos e sistemas do corpo humano reagem em relação ao 
envelhecimento. São eventos biológicos que ocorrem durante o 
envelhecimento, exceto: 
 
A) O enfraquecimento da parede intestinal, massa óssea e 

muscular; 
B) Diminuição do débito cardíaco, perda da elasticidade gerando 

hipertensão, calcificação, tortuosidade e aterosclerose; 
C) No sistema digestivo acontece a perda de elementos 

dentários, diminuição do reflexo da tosse e da sensibilidade da 
língua para doces e salgados; 

D) O sistema nervoso central, o cérebro é um órgão que perde 
10% do seu peso. A comunicação entre os neurônios é 
diminuída nos idosos em relação aos jovens; 

E) Queda da taxa de metabolismo basal a partir dos 30 anos, em 
contrapartida a um aumento da quantidade de água corporal. 
As funções renais e respiratórias podem sofrer maior 
decréscimo com o envelhecimento. 

 

QUESTÃO 41 

São atribuições específicas do enfermeiro em seu trabalho em 
dois campos essenciais, unidade e comunidade, exceto: 
 
A) Organizar as rotinas de trabalho em nível de unidade de saúde 

da família e comunidade. 
B) Planejar, gerenciar, avaliar e arquivar ações desenvoovidas 

pela equipe. 
C) Executar no nível de suas competências, assistência básica e 

ações de vigilância epidemiológica e sanitária à criança, ao 
adolescente, a mulher grávida, ao adulto, ao trabalhador, ao 
portador de deficiência física e mental e ao idoso. 

D) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da unidade. 

E) Supervisionar e desenvolver ações para capacitação da 
equipe, com vistas ao desempenho de suas funções. 

 

QUESTÃO 42 

Distúrbio recorrente da afetividade marcado por flutuações do 
humor ao longo do tempo, que evolui com períodos de 
depressão, mania ou hipomania e episódios mistos é denominado 
de Transtorno Bipolar (TBP). O que diferencia o TBP das outras 
psicoses é: 
 
A) A presença de depressão; 
B) Pode evoluir com risco de suicídio; 
C) Não evolui com risco de suicídio; 
D) A existência de alterações da cognição e do juízo; 
E) A inexistência de alterações da cognição e do juízo. 
 

QUESTÃO 43 

A abordagem terapêutica de enfermagem a um paciente que 
mostra-se preocupado com inúmeras queixas corporais, mesmo 
após uma investigação diagnóstica cuidadosa não ter revelado 
problema fisiológico, seria: 
 
A) Valorizar as queixas do cliente encaminhando-o a outros 

profissionais para novos exames; 
B) Ouvir cuidadosamente as queixas do paciente e fazer-lhe 

perguntas freqüentes sobre elas; 
C) Reconhecer que as queixas são reais para o paciente e 

refocalizar o cliente em outros interesses; 
D) Ignorar as queixas do paciente, mas fazê-lo relacioná-las por 

escrito; 
E) Colocar em dúvida as queixas físicas, confrontando o paciente 

com os achados diagnósticos normais. 
 

QUESTÃO 44 

O fator de risco mais importante para o desenvolvimento do 
câncer do colo de útero é: 
 
A) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV); 
B) Elevada condição socioeconômica; 
C) Unicidade de parceiros sexuais; 
D) Início tardio da atividade sexual; 
E) Uso recente de contraceptivos orais. 
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QUESTÃO 45 

Lóquios é a denominação da secreção vaginal que ocorre após o 
nascimento e é resultado da involução uterina normal. É 
esperado que os lóquios apresentem 3 estágios, na seguinte 
ordem: 
 
A) Rubros, serosos e brancos; 
B) Rubros, brancos e serosos; 
C) Serosos, brancos e rubros; 
D) Rubros, brancos e violáceos; 
E) Bancos, rubros e serosos. 
 

QUESTÃO 46 

A enfermeira deve estar atenta, na admissão da parturiente, 
durante o exame obstétrico, às seguintes intercorrências: 
 
A) Hipertensão arterial, sangramento vaginal abundante e 

alteração da frequência cardíaca fetal; 
B) Hipertensão arterial, contração uterina rítmica e respiração 

eupnéica; 
C) Sangramento vaginal abundante, presença de linhas nigrans e 

cloasma gravídico; 
D) Alteração da frequência cardíaca fetal, fome e sede; 
E) Sangramento vaginal, contração uterina rítmica e agitação 

psicomotora. 
 

QUESTÃO 47 

A principal causa de incapacidades e lesões entre os idosos tem 
sido decorrente de: 
 
A) Osteopenia; 
B) Fatores fisiológicos do envelhecimento; 
C) Quedas; 
D) Doenças crônicas; 
E) Uso prolongado de medicamentos. 
 

QUESTÃO 48 

O tratamento da diabetes mellitus primária e secundária tem por 
objetivos: 
 
I. Manter os níveis glicêmicos dentro dos limites mais próximos 

possíveis da normalidade; 
II. Manter os níveis lipídicos normais. Não há necessidade de 

controle rígido da pressão arterial; 
III. Eliminar os sintomas clínicos, promover a melhoria da 

qualidade de vida e prevenir complicações agudas e crônicas; 
IV. Não há necessidade de manter o peso corpóreo ideal, apenas 

promover o crescimento e o desenvolvimento adequados. 
 
A) Hipertensão arterial, sangramento vaginal abundante e 

alteração da frequência cardíaca fetal; 
B) Hipertensão arterial, contração uterina rítmica e respiração 

eupnéica; 
C) Sangramento vaginal abundante, presença de linhas nigrans e 

cloasma gravídico; 
D) Alteração da frequência cardíaca fetal, fome e sede; 
E) Sangramento vaginal, contração uterina rítmica e agitação 

psicomotora. 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

O objetivo da administração de vitamina K durante a assistência 
imediata ao recém-nato é: 
 
A) Prevenir a icterícia neonatal; 
B) Prevenir a enterocolite necrotizante; 
C) Prevenir a oftalmia gonocócica; 
D) Prevenir a doença hemorrágica neonatal; 
E) Prevenir atresia de esôfago. 
 

QUESTÃO 50 

A prioridade do tratamento em uma situação de emergência é: 
 
A) Estabelecer uma via aérea; 
B) Conter a hemorragia; 
C) Recuperar o nível de consciência; 
D) Reverter o choque hipovolêmico; 
E) Proteger a fratura exposta. 
 
 
 




