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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 

 
 
A crase é um fenômeno que ocorre quando há a junção de duas letras iguais (a+a). Sobre o uso desse recurso 
apresentado no texto em questão é correto afirmar: 
 
A) Está correto, pois o verbo amor exige a preposição a; 
B) Está incorreto, já que nesse contexto,  amor   é substantivo, e não verbo; 
C) Está incorreto, pois profissão é uma palavra masculina; 
D) Está correto porque um  termo  exige preposição a e o outro aceita o artigo a; 
E) Está incorreto por causa da não concordância com a palavra amor. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03 
 
O professor diz ao aluno: 
– Vou lhe fazer uma última pergunta. Se você souber, eu lhe dou 10. Quantos pelos tem o rabo de um cavalo?  
– Trinta mil, quinhentos e oitenta e três.  
– E como você sabe?  
– Desculpe, professor, mas essa já é outra pergunta... 

ANÍBAL LÍVTIN. PIADAS DE ESCOLA. COTIA: VERGARA & RIBA EDITORAS, 2007. P.37. 

 

QUESTÃO 02 

De acordo com a morfologia, vertente gramatical que estuda as classes de palavras, julgue as afirmações a seguir: 
 
I. Há no texto exemplos dos três tipos de pronomes pessoais (reto, oblíquo, de tratamento); 
II. Ao responder a primeira pergunta do professor, o aluno utiliza um numeral ordinal; 
III. As palavras que antecedem os termos professor (linha 1) e cavalo são, respectivamente artigos definido e indefinido. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas II e III; 
B) Apenas I e II; 
C) Apenas I e III; 
D) Apenas III; 
E) Todas. 
 

QUESTÃO 03 

O Novo acordo da Língua Portuguesa, em vigor desde 2008, visa estreitar a correspondência ortográfica entre os países 
que utilizam a língua. A palavra pelos, presente na piada, é um exemplo de uma dessas modificações, pois 
 
A) Não recebe mais o acento diferencial, dessa forma o significado da palavra é estabelecido no contexto; 
B) Não recebe mais o acento porque é uma palavra oxítona composta por ditongo aberto; 
C) Não recebe mais o acento, que era agudo e a diferenciava da contração; 
D) Não recebe mais o acento diferencial, sendo assim, o sentido dessa palavra é sempre o mesmo; 
E) Não recebe mais o acento circunflexo, que causava dúvidas na escrita dessa palavra. 
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QUESTÃO 04 

Leia a tira: 
 

 
 
O humor da tira é baseado principalmente: 
 
A) Na característica polissêmica da palavra siga; 
B) Na característica ambígua da palavra siga; 
C) Na utilização das palavras médico e doutor, entendida por todos como sinônimas; 
D) Na utilização das palavras médico  e doutor, que são homônimas; 
E) Na garantia que o médico dá e que, na realidade, não se cumpre. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06 
 

CONFLITOS 
 

Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se trata do conflito que 
sempre existiu entre velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez 
é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-entendido. 
Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo podem esperar do 
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são necessariamente felizes porque chegaram lá. 
Acontece que nem os filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente realizados. Os filhos 
reclamam das cobranças paternas. Os pais acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da 
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o 
equívoco. Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos 
têm a vida toda pela frente deles. O amor nunca será a soma de iguais. 

Carlos Heitor Cony 

 

QUESTÃO 05 

A Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a 
relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado 
completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si.  A sintaxe é um instrumento 
essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. 
 
A única alternativa que traz uma afirmação falsa de acordo com as regras sintáticas é: 
 
A) No trecho “nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.”, a conjunção 

coordenativa que inicia o período indica adição; 
B) No período “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações.”, o termo destacado 

funciona como oração subordinada adjetiva restritiva; 
C) “A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é 

apenas um mal-entendido.” é um exemplo de período composto por coordenação e subordinação; 
D) Na oração “Os filhos reclamam das cobranças paternas”, os termos destacados são acessórios; 
E) “O amor nunca será a soma de iguais.” É um período composto por coordenação. 
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QUESTÃO 06 

Os gêneros narrativos surgiram com a função de narrar 
fatos, como uma variação do gênero épico, que existe 
desde a antiguidade clássica. Porém, eles não são todos 
iguais, a partir de suas características podemos afirmar 
que o texto Conflitos encaixa-se no gênero: 
 
A) Carta; 
B) Crônica; 
C) Depoimento; 
D) Conto; 
E) Novela. 
 

QUESTÃO 07 

Observe o anúncio: 
 

 
 
O objetivo do seu autor foi chamar atenção dos 
interlocutores através de qual ferramenta linguística? 
 
A) Interdiscursividade; 
B) Paródia; 
C) Intertextualidade; 
D) Hiponímia; 
E) Hiperonímia. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem 
fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é 
parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os 
cadernos de receita são registros culturais. Primeiro, 
porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou 
étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava 
em determinada região. E ainda servem como passagem 
do tempo, chaves para alcançarmos memórias 
emocionais que a gente nem sabia que tinha (se você 
lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você 
sabe do que eu estou falando). 

(http://vidasimples.abril.com.br/) 
 

De acordo com os padrões de coesão e coerência 
textuais, que juntos dão sentido ao texto, a única 
alternativa incorreta é: 
 

A) O termo além disso é utilizado para dar progressão 
ao texto, introduzindo uma informação nova; 

B) A utilização da palavra primeiro indica que o autor se 
propõe a listar informações; 

C) A expressão e ainda  funciona como elo de coesão 
entre a informação posterior e a informação anterior; 

D) O emprego do termo além disso acarreta uma falha 
de continuidade no texto, pois apresenta uma 
informação nova desligada do parágrafo anterior; 

E) Apesar de ser curto, o texto apresenta uma boa 
construção lógico-semântica-discursiva. 

 

QUESTÃO 09 

- Mandaram ler este livro... 
 Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode 
significar um precipitado mas decisivo adeus à 
literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso da 
obrigação. 
 As experiências com que o leitor se identifica 
não são necessariamente as mais familiares, mas as que 
mostram o quanto é vivo um repertório de novas 
questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de 
que as palavras podem constituir um movimento 
profundamente revelador do próximo, do mundo, de 
nós mesmos. Tal convicção faz de caminhar para uma 
outra, mais ampla, que um antigo pensador romano 
assim formulou: Nada do que é humano me é alheio.             

(Cláudio Ferraretti) 
 

Após ler o texto, considere as afirmações a seguir: 
 

I. A separação correta da palavra destacada no texto é 
con - vic - ção; 

II. A regra geral da concordância foi utilizada 
corretamente no texto; 

III. A expressão “adeus à literatura” emprega 
corretamente a regência nominal. 

 

Estão corretas: 
 

A) Apenas I; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e II; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 10 

De acordo com as regras que regem a correspondência 
oficial, é incorreto apenas o que se afirma em: 
 
A) As comunicações oficiais devem ser sempre formais; 
B) Ofício é a comunicação que é expedida 

exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre 
órgãos da Administração Pública ou a particulares; 

C) O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou 
em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma 
forma de comunicação eminentemente interna; 

D) O relatório é uma narração de atividades ou fatos, 
com a discriminação de todos os elementos; 

E) A redação oficial deve preservar a interferência da 
individualidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um 

número primo”; 
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por 

água e a maior parte da água existente no planeta 
terra é potável”; 

III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o 
que apresenta maior população é Fortaleza. 

 
Os valores lógicos das proposições m, n e p são, 
respectivamente: 
 
A) V, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F.  
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira, 
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca 
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce 
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo 
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um 
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as 
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico 
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas 
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu 
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue 
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce 
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum 
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum 
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta, 
então: 
 

A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor 
de Zeca Diabo; 

B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor 
de Dirceu Borboleta; 

C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de 
Odorico Paraguaçu; 

D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Odorico Paraguaçu; 

E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Nezinho do Jegue. 

 

QUESTÃO 13 

O número que completa a série 4, 421, 42, 48, 15, 522, __ 
é: 
 

A) 613; 
B) 513; 
C) 313; 
D) 213; 
E) 113. 
 

QUESTÃO 14 

Se        é o número de anos consecutivos em que 
Max foi Vereador pelo bairro do Divino, e se: 
 
    

 
 

 

 
 

 

Podemos dizer que Max já é Vereador há: 
 

A) 8 anos; 
B) 18 anos; 
C) 14 anos; 
D) 16 anos; 
E) 22 anos. 
 

QUESTÃO 15 

A negação da proposição “Vende o voto ou vota 
consciente” é: 
 

A) Não vende o voto e vota consciente; 
B) Vende o voto e não vota consciente; 
C) Não vende o voto ou não vota consciente; 
D) Não vende o voto e não vota consciente; 
E) Não vende o voto ou vota consciente. 



0307 – ENFERMEIRO 

Página 5 de 11 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida 
também como Rio+20, foi uma conferência realizada 
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade 
brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir 
sobre a renovação do compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável; 

II. Considerado o maior evento já realizado pelas 
Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação 
de chefes de estados de cento e noventa nações que 
propuseram mudanças, sobretudo, no modo como 
estão sendo usados os recursos naturais do planeta. 
Além de questões ambientais, foram discutidos, 
durante a CNUDS, aspectos relacionados a questões 
sociais como a falta de moradia e outros; 

III. A participação do Irã na conferência Rio+20 gerou 
uma enorme controvérsia. O país enviará uma 
delegação, que inclui o presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, para participar do evento em junho. 
Entretanto, o Irã possui sérias questões das quais se 
recusa a abordar, como as persistentes violações dos 
direitos humanos, as declarações belicistas e racistas 
contra Israel e a negativa em cooperar com a AIEA 
sobre seu programa nuclear. Alguns argumentaram 
que Ahmadinejad planeja usar a cúpula no Rio de 
Janeiro como uma plataforma para propaganda e 
projetar para o público interno uma falsa imagem de 
líder respeitado internacionalmente. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no 
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O terreno onde será construída a refinaria Premium 

II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba, 
litoral do Estado; 

B) O lançamento da pedra fundamental do investimento 
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT); 

C) A previsão de entrada em operação era para 2017, 
com capacidade para processar 300 mil barris de 
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, 
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque; 

D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo 
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que 
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o 
estado corre o risco de perder os investimentos da 
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em 
R$ 10 bilhões; 

E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o 
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a 
possibilidade de parceria para a construção da 
refinaria Premium II, no Ceará. 

 

QUESTÃO 18 

A chamada Lei da Ficha Limpa, antigo anseio popular, 
impede o político condenado por órgãos colegiados de 
disputar cargos eletivos. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Foi aprovada no Congresso e sancionada pela 

Presidenta Dilma em 2011; 
II. A aplicação da lei, porém, dividiu opiniões e levou a 

um impasse que só se resolveu cinco meses após a 
eleição, quando o Supremo decidiu que a regra só 
valerá em 2012; 

III. Numa análise rápida pode parecer uma derrota dos 
eleitores para os políticos corruptos. Não é. Ao 
decidir pela aplicação da lei apenas a partir de 2012, 
o tribunal preservou a segurança jurídica brasileira, 
um dos pilares da democracia. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0307 – ENFERMEIRO 

Página 6 de 11 

QUESTÃO 19 

O Novo Código Florestal envolve ao menos três pontos 
polêmicos tensionados por interesses ruralistas e 
ambientalistas. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Em primeiro lugar, os parlamentares ruralistas, 

hegemônicos no Congresso, vem atuando em prol de 
uma redução das faixas mínimas de preservação 
previstas pelas APPs (Áreas de Preservação 
Permanente). Os ruralistas também desejam obter 
permissão para realizar determinadas culturas em 
morros, o que é vedado pelas APPs; 

II. As zonas de RL (Reserva Legal) também são foco de 
debate, uma vez que os ruralistas pretendem 
favorecer uma elevação das áreas de reserva; 

III. Por fim, ambientalistas questionam a Anistia para 
Desmatadores, que deixariam de pagar multas 
referentes a desmatamentos realizados após a 
promulgação da Lei de Crimes Ambientais (22 de 
julho de 2008). 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

QUESTÃO 20 

Em fevereiro de 2012, a operação Monte Carlo, da 
Polícia Federal, revelou as íntimas relações do bicheiro 
Carlos Cachoeira com influentes políticos do Centro-
Oeste, tanto da oposição como da base aliada. Assinale a 
única opção que contém uma personalidade do cenário 
politico e econômico brasileiro não envolvido neste 
escândalo: 
 
A) O Senador goiano Demóstenes Torres (ex-DEM); 
B) O Governador petista Agnelo Queiroz, do Distrito 

Federal; 
C) O Governador tucano Marconi Perillo, de Goiás; 
D) O empresário Fernando Cavendish, dono da 

empreiteira DELTA. 
E) O Senador paulista Eduardo Suplicy. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

O fechamento simultâneo das válvulas mitral e 
tricúspide produz a primeira bulha cardíaca, apesar de a 
vibração da parede miocárdica também contribuir para 
a produção desse som. No precórdio, a área onde a 
primeira bulha é mais audível é localizada no: 
 
A) Primeiro espaço intercostal, à esquerda do esterno; 
B) Segundo espaço intercostal, à direita do esterno; 
C) Segundo espaço intercostal, à esquerda do esterno; 
D) Terceiro espaço intercostal, à direita do esterno; 
E) Quinto espaço intercostal, à esquerda do esterno. 

QUESTÃO 22 

Conforme Porto (1997), os sons respiratórios anormais 
podem ser classificados como sons anormais 
descontínuos, sons ou ruídos anormais contínuos e som 
de origem pleural. Analise as assertivas abaixo: 
 
I. Estertores são sons graves e aparecem na inspiração 

e na expiração, predominando nesta última. Tem 
características fugazes e mutáveis; 

II. Roncos são ruídos audíveis na inspiração ou na 
expiração, superpondo-se aos sons respiratórios 
normais, podendo-se apresentar finos (crepitantes) 
ou grossos; 

III. Sibilos originam-se de vibrações das paredes 
bronquiolares e de seu conteúdo gasoso. São 
disseminados por todo o tórax, quando 
desencadeados na asma e na bronquite; 

IV. Estridor é um som produzido pela semiobstrução da 
laringe ou da traqueia. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente I está correta; 
B) Somente I e II estão corretas; 
C) Somente II e III estão corretas; 
D) Somente III e IV estão corretas; 
E) Somente I e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 23 

Sobre os tipos de marcha, analise as assertivas abaixo: 
 
I. Marcha anserina: o paciente manca para um dos 

lados; 
II. Marcha parkinsoniana: o paciente anda em bloco, 

enrijecido, sem movimento dos braços. Os passos são 
miúdos e rápidos, dando a impressão de que vai cair 
pra frente; 

III. Marcha cerebelar: o caminhar é em ziguezague, 
como um bêbado; 

IV. Marcha tabética: o paciente mantém o olhar fixo no 
chão, os membros inferiores são levantados 
abruptamente e os calcanhares tocam o chão 
pesadamente; 

V. Marcha claudicante: para caminhar, o paciente 
acentua a lombar e inclina o tronco ora para o lado 
direito, ora para o esquerdo. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente I, II e III estão corretas; 
B) Somente II, III e IV estão corretas; 
C) Somente III, IV e V estão corretas; 
D) Somente I, III e IV estão corretas; 
E) Somente II, III e V estão corretas. 
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QUESTÃO 24 

Uma das vias de administração de medicamentos é a Via 
Oral, que consiste na passagem do medicamento pelo 
tubo digestivo. Podemos citar como desvantagens dessa 
via, exceto: 
 
A) Possibilidade de irritação da mucosa gástrica; 
B) Defasagem de tempo no surgimento do efeito em 

relação às demais vias; 
C) O paciente poder utilizar medicações em excesso ou 

inadequadas em decorrência da possibilidade de 
automedicação; 

D) Meia-vida do medicamento aumentada; 
E) Os medicamentos podem ter gosto desagradável. 
 

QUESTÃO 25 

Sobre a primeira etapa do processo de enfermagem, 
analise os itens que se seguem: 
 
I. Uma diretriz importante quando se realiza o exame 

físico é o respeito à privacidade; 
II. A verificação dos exames laboratoriais e diagnósticos 

aos quais o paciente foi submetido é fundamental 
para uma investigação completa; 

III. A investigação dirigida tem como objetivo verificar 
todos os aspectos de estado de saúde do paciente, 
por meio da reunião de informações a partir do 
primeiro contato com ele; 

IV. Durante a entrevista, o enfermeiro deve utilizar 
perguntas indutivas, que possam levar o paciente a 
dar uma resposta específica; 

V. A informação “caminha mancando”, registrada 
durante a coleta de dados, é objetiva. 

 
Estão corretos apenas os itens: 
 
A) I, II e III; 
B) I, II e IV; 
C) I, III e V; 
D) II, IV e V; 
E) III, IV e V. 
 

QUESTÃO 26 

A heparinoterapia está contraindicada nos casos de, 
exceto: 
 
A) Doenças renais; 
B) Diabetes grave; 
C) Oclusão coronariana; 
D) Pós-operatório de neurocirurgias; 
E) Risco de sangramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é a 
incapacidade cardíaca de bombear sangue suficiente 
para atender às necessidades teciduais de oxigênio e 
nutrientes, devido à falência das fibras musculares, que 
leva a impulsionar menos quantidade de sangue, o que 
faz diminuir o débito cardíaco do coração. Analise as 
assertivas que seguem: 
 
I. A insuficiência ventricular direita é quase sempre 

secundária à insuficiência ventricular esquerda; 
II. Um dos mecanismos básicos para desenvolver a ICC 

é a contratilidade, ou seja, a quantidade de sangue 
que enche o coração; 

III. Um dos mecanismos básicos para desenvolver a ICC 
é a pós-carga, ou seja, a quantidade de pressão para 
expulsar o sangue pelo ventrículo; 

IV. Um dos mecanismos básicos para desenvolver a ICC 
é o aumento da pré-carga, ou seja, a força que as 
fibras musculares exercem para que ocorra a 
contração; 

V. O tratamento da ICC inclui repouso, controle de 
fatores agravantes, tratamento de arritmias 
primárias ou secundárias, diuréticos, digitálicos e 
terapia vasodilatadora. 

 
Sobre ICC, estão corretos apenas os itens: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II, III e V; 
D) I, III e V; 
E) III, IV e V. 
 

QUESTÃO 28 

De acordo com o modo como é produzida, a ferida é 
classificada como: 
 
A) Ulcerada, cortante, contaminada e sangrante; 
B) Aberta, fechada, infectada e confusa; 
C) Perfurante, bordas irregulares, cortante e ulcerada; 
D) Incisa, confusa, lacerada e puntiforme; 
E) Bordas irregulares, aberta, fechada e confusa. 
 

QUESTÃO 29 

Sobre distúrbios hidroeletrolíticos é incorreto afirmar 
que: 
 
A) Hiponatremia é quando a dosagem de sódio 

plasmático mostrar valores inferiores ao padrão 
normal; 

B) Hipercalemia é quando a dosagem de potássio sérico 
encontra-se acima dos valores normais; 

C) Hipercalemia é quando a dosagem de cálcio sérico 
encontra-se acima dos valores normais; 

D) Hipocalemia é quando a dosagem de potássio sérico 
encontra-se abaixo dos valores normais; 

E) Hipercalcemia é quando a dosagem de cálcio sérico 
encontra-se acima dos valores normais. 
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QUESTÃO 30 

Sobre os primeiros socorros para casos de 
envenenamento, é correto afirmar que: 
 
A) Deve-se procurar, da forma mais ágil possível, entrar 

em contato com o centro de atendimento referência 
(CEATOX) para a região; 

B) Se o agente for uma picada de cobra, deve-se 
providenciar o garroteamento do membro e 
observação do mesmo; 

C) Deve-se oferecer para a vítima carvão ativado para 
ingesta, em casos em que o paciente é vítima de 
afogamento; 

D) As substâncias químicas na pele devem ser 
removidas com água, abundantemente; 

E) Deve-se oferecer leite ou água quando a vítima 
ingerir ácidos conhecidos. 

 

QUESTÃO 31 

Sobre as relações interpessoais do enfermeiro com os 
pacientes e seus familiares, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) A internação hospitalar evidencia uma complexidade 

das relações familiares, que, de certa forma, se 
desestabilizam; 

B) A Unidade de Emergência, para a família, funciona 
como uma fonte de segurança emocional, em função 
da gravidade do quadro clínico do familiar e da 
disponibilidade de profissionais adequados; 

C) O comportamento técnico muitas vezes leva a equipe 
a sobrepor seus conhecimentos aos dos pacientes e 
de sua família, contribuindo mais ainda para a quebra 
das relações interpessoais; 

D) O enfermeiro deve ter conhecimento das vertentes 
sociais, culturais e morais da família para interagir de 
forma mais harmoniosa possível; 

E) O ambiente fechado, pequeno e cheio de aparelhagem 
de alta tecnologia, de certa forma, já induz à 
valorização das técnicas em detrimento do trabalho 
com o ser humano e sua família. 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 
Analise a seguinte assertiva: 
 
Podemos destacar, dentre os tipos de fraturas 
ortopédicas, as seguintes: fratura cominutiva; fratura em 
galho verde; fratura simples; fratura de impacto. 
 
I. Fratura em que um lado do osso é quebrado e o 

outro é curvado; 
II. Fratura em que o osso foi quebrado em vários 

fragmentos; 
III. Fratura em que o fragmento ósseo direciona-se para 

dentro do osso fragmentado; 
IV. Fratura que permanece contida; não rompe a pele. 
 
A alternativa que indica a sequencia correta, 
considerando-se o enunciado é: 
 
A) I, II, III, IV; 
B) II, III, IV, I; 
C) III, II, I, IV; 
D) II, I, IV, III; 
E) III, I, IV, II. 
 

QUESTÃO 33 

O sistema Respiratório é o sistema integrado por um 
conjunto de órgãos, cuja função é proporcionar oxigênio 
ás células do organismo e eliminar o dióxido de carbono, 
produto do metabolismo celular. Analise as assertivas 
abaixo: 
 
I. Respiração de Biot é composta por duas fases, a 

primeira de apneia, seguida de movimentos 
inspiratórios e expiratórios anárquicos em relação 
ao ritmo e à amplitude; 

II. Respiração de Cheyne-Stokes é composta por quatro 
fases, onde a primeira é com inspirações ruidosas e 
amplas, alternadas com inspirações rápidas de 
pequena amplitude; 

III. Respiração de Cheyne-Stokes é caracterizada por 
uma fase de apneia seguida de incursões 
respiratórias cada vez mais profundas até atingir o 
seu máximo, depois vem decrescendo até uma nova 
pausa; 

IV. Respiração de Kussmaul é composta por quatro 
fases, onde a primeira é com inspirações ruidosas e 
amplas, alternadas com inspirações rápidas de 
pequena amplitude; 

V. Respiração de Kussmaul é caracterizada por uma 
fase de apneia seguida de incursões respiratórias 
cada vez mais profundas até atingir o seu máximo, 
depois vem decrescendo até uma nova pausa. 

 
Sobre os tipos respiratórios, estão corretos apenas os 
itens: 
 
A) I, II e IV; 
B) I, II e V; 
C) II e IV; 
D) I, III e V; 
E) I, III e IV. 
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QUESTÃO 34 

Um dos principais problemas ginecológicos nas 
adolescentes é a monilíase. O agente etiológico causador 
desta infecção é: 
 
A) Gnathostoma spinigerum; 
B) Trichomonas vaginalis; 
C) Escherichia coli; 
D) Treponema pallidum; 
E) Candida albicans. 
 

QUESTÃO 35 

As prioridades na triagem de um serviço de emergência, 
diante de uma vítima inconsciente, devem atender a 
seguinte ordem: 
 
A) Hemorragias, lesões cranianas e lesões cranianas e 

lesões torácicas; 
B) Vias aéreas, hemorragias e lesões cervicais; 
C) Pouco importa a ordem de atendimento nos 

enfermos graves; 
D) Lesões cervicais, lesões torácicas e lesões 

abdominais; 
E) Lesões cranianas, lesões articulares e vias aéreas. 
 

QUESTÃO 36 

Em paciente acamado com dispneia, a ação a ser 
executada é: 
 
A) Colocar o paciente na posição de Sims; 
B) Colocar o paciente na posição de Fowler; 
C) Colocar o paciente em decúbito ventral; 
D) Colocar o paciente na posição de Trendelenburg; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 
No atendimento ao politraumatizado a avaliação 
primária e reestabelecimento das funções vitais são 
realizados na seguinte ordem: 
 
A) Manutenção da permeabilidade das vias aéreas e 

controle da coluna cervical, ventilação e respiração, 
circulação com controle de hemorragia (choque 
hipovolêmico), incapacidade (avaliação neurológica 
sumária) e exposições (despir completamente o 
paciente); 

B) Manutenção da permeabilidade das vias aéreas e 
controle da coluna cervical, circulação com controle 
de hemorragia (choque hipovolêmico),ventilação e 
respiração, incapacidade (avaliação neurológica 
sumária) e exposições (despir completamente o 
paciente); 

C) Exposições (despir completamente o paciente), 
manutenção da permeabilidade das vias aéreas e 
controle da coluna cervical, ventilação e respiração, 
circulação com controle de hemorragia (choque 
hipovolêmico) e incapacidade (avaliação neurológica 
sumária); 

D) Ventilação e respiração, manutenção da 
permeabilidade das vias aéreas e controle da coluna 
cervical, circulação com controle de hemorragia 
(choque hipovolêmico), incapacidade (avaliação 
neurológica sumária) e exposições (despir 
completamente o paciente); 

E) Manutenção da permeabilidade das vias aéreas e 
controle da coluna cervical, exposições (despir 
completamente o paciente), ventilação e respiração, 
circulação com controle de hemorragia (choque 
hipovolêmico), incapacidade (avaliação neurológica 
sumária). 

 

QUESTÃO 38 

Sobre a conservação e a validade do Leite Humano é 
incorreto afirmar que: 
 
A) A conservação, na geladeira, do leite cru, tem 

validade de 24 horas; 
B) A conservação, na geladeira, do leite pasteurizado 

degelado, tem validade de 24 horas; 
C) A conservação, na geladeira, do leite cru, tem 

validade de 12 horas; 
D) A conservação, no freezer, do leite cru, tem validade 

de até 15 dias; 
E) A conservação, no freezer, do leite pasteurizado, tem 

validade de 6 meses. 
 

QUESTÃO 39 

O principal risco para o recém-nascido de diabetes 
mellitus gestacional nas primeiras 24 horas de vida é 
apresentar: 
 
A) Taquipnéia transitória; 
B) Hipocalemia; 
C) Hipoglicemia; 
D) Hiperglicemia; 
E) Bradipnéia transitória. 
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QUESTÃO 40 

Conforme Brunner (2002), a Terapia Nutricional 
Parenteral (TNP) é o método de suprir o corpo com 
nutrientes por uma via endovenosa. É indicação para a 
Terapia Nutricional Parenteral (TNP), exceto: 
 
A) Quando o paciente não deseja ingerir nutrientes 

adequados; 
B) Quando a ingestão do paciente for suficiente para 

manter um estado anabólico; 
C) Quando a capacidade do paciente ingerir alimentos 

oralmente ou via sonda está comprometida; 
D) Quando o paciente não está interessado em ingerir 

nutrientes adequados; 
E) Quando as necessidades nutricionais pré e pós-

operatórias são prolongadas. 
 

QUESTÃO 41 

É proibido ao profissional de Enfermagem, exceto: 
 
A) Executar a assistência de Enfermagem sem o 

consentimento do cliente ou representante legal, 
exceto em iminente risco de vida; 

B) Executar prescrições terapêuticas quando contrárias 
à segurança do cliente; 

C) Ministrar medicamentos sem certificar-se da 
natureza das drogas que o compõem e da existência 
de risco para o cliente; 

D) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional, 
exceto nos casos previsto em Lei; 

E) Abandonar o cliente em meio a tratamento sem 
garantia de continuidade de assistência. 

 

QUESTÃO 42 

As seguintes práticas fazem parte das proibições 
enumeradas no Código de Ética dos profissionais de 
Enfermagem, exceto: 
 
A) Ministrar medicamentos sem certificar-se da 

natureza das drogas que o compõem e de possíveis 
riscos; 

B) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e 
segurança da pessoa humana; 

C) Alertar o profissional, quando diante de falta 
cometida por imperícia, imprudência e negligência; 

D) Realizar pesquisa em que o direito inalienável do 
homem seja desrespeitado; 

E) Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a 
interromper a gestação, salvo os casos previstos em 
Lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Sobre as Teorias de Enfermagem, analise as assertivas 
abaixo: 
 
I. Myra Levine desenvolveu os princípios da 

hemodinâmica, e tem-se como objetivo ajudar o 
paciente alcançar seu nível máximo de bem-estar; 

II. Dorothea Orem apresentou uma estrutura de 
sistemas abertos. A partir disso desenvolveu uma 
teoria de obtenção de metas. Tem como objetivo 
usar a comunicação para ajudar o paciente a 
restabelecer uma adaptação positiva ao seu meio 
ambiente; 

III. Callista Roy apresentou sua teoria geral de 
enfermagem relacionada ao autocuidado. Tem como 
objetivo dar assistência ao paciente e ajudar a 
manter sua autoproteção; 

IV. Imogene King utilizou o modelo de adaptação do ser 
humano como integrado no todo. Tem como base a 
ideia de que as pessoas são dependentes de suas 
relações com os outros e que Enfermagem é interagir 
com o próximo, ou seja, interação humana; 

V. Martha Rogers utilizou a ideia de que as pessoas são 
vistas como sistemas adaptativos vivos cujos 
comportamentos podem ser classificados como 
respostas adaptativas ou respostas ineficientes. Tem 
por objetivo identificar os tipos de exigências sobre o 
paciente e sua adaptação a elas. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas I, II e III estão corretos; 
B) Apenas I, II, IV e V estão corretos; 
C) Apenas II, III, IV e V estão corretos; 
D) Todos os itens estão incorretos; 
E) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 44 

Em seus princípios científicos da administração, Taylor 
tinha os seguintes objetivos: 
 
A) Orientar e supervisionar as atribuições do staff; 
B) Prover, organizar, coordenar e controlar; 
C) Selecionar e treinar a força de trabalho e separar 

planejamento e execução; 
D) Focalizar as atribuições do staff e manter regras de 

cálculos; 
E) Selecionar cientificamente os executores e fixar 

remuneração para o trabalho. 
 

QUESTÃO 45 

Uma das principais finalidades da supervisão de 
enfermagem é: 
 
A) Orientar e facilitar o ambiente de trabalho; 
B) Centralizar a administração da equipe; 
C) Melhorar o trabalho de enfermagem e garantir o 

cumprimento dos regulamentos; 
D) Obter o máximo de rendimento no trabalho; 
E) Detectar falhas e aplicar sanções. 
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QUESTÃO 46 

É item passível de avaliação na auditoria de 
Enfermagem: 
 
A) O cuidado de enfermagem ao cliente; 
B) O processo de enfermagem; 
C) A administração da supervisora; 
D) A assistência globalizada ao cliente; 
E) O desempenho da equipe de Enfermagem. 
 

QUESTÃO 47 

Febre alta, acima de 38ºC, exantema maculopapular 
generalizado, coriza, tosse, conjuntivite e manchas de 
Koplik são sinais e sintomas de: 
 
A) Sarampo; 
B) Rubéola; 
C) Coqueluche; 
D) Exantema súbito; 
E) Dengue. 
 

QUESTÃO 48 

Consistem falsas contraindicações às vacinas, exceto: 
 
A) Tratamento com corticosteroides em esquemas 

imunodepressores ou submetidas a outras terapias 
imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, 
radioterapia etc.); 

B) Doença neurológica estável ou progressiva, com 
sequela presente; 

C) Tratamento sistêmico com corticosteroide durante 
curto período (inferior a duas semanas); 

D) Tratamento sistêmico com corticosteroide 
prolongado diário ou em dias alternador com doses 
baixas ou moderadas; 

E) Antecedente familiar de convulsão. 
 

QUESTÃO 49 

A equipe de saúde, no nível da atenção básica, deve 
estar preparada para diagnosticar, orientar e tratar os 
casos de hipertensão: 
 
A) Gestacional; 
B) Terciária; 
C) Primária; 
D) Essencial; 
E) Secundária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

O SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de 
saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, podendo a iniciativa privada participar em 
caráter complementar. No que diz respeito ao SUS, 
assinale a opção correta: 
 
A) No âmbito do SUS, o atendimento e a internação 

domiciliares não incluem procedimentos 
fisioterapêuticos; 

B) A Direção Municipal do SUS poderá gerir laboratórios 
privados de saúde e hemocentros particulares; 

C) É vedada aos municípios a constituição de consórcios 
para desenvolverem em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam; 

D) As ações e os serviços públicos de saúde são 
desenvolvidos, obedecendo-se, entre outros, ao 
princípio da centralização político-administrativa, 
com direção única em cada esfera de governo; 

E) No campo de atuação do SUS, está a execução de 
ações de assistência terapêutica integral, inclusive a 
farmacêutica. 

 
 
 




