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PROVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em 
seguida, responda às questões a ele referentes: 
 

Bom de copo 
  (Villas Bôas Corrêa) 

 
 A candidatura de Jânio à sucessão de JK 
estava lançada e era uma certeza desde a sua 
eleição para governador de São Paulo. A 
popularidade do exótico personagem, com suas 
esquisitices, abanada pela fama de bom 
administrador, enérgico e honesto, espalhou-se 
pelo país. 
 O namoro com a UDN, em enredo de 
paparicos e amuos, começou cedo, mas custou a 
atrair o partido e a conquistar as suas principais 
lideranças. A avassaladora adesão de Carlos 
Lacerda, candidato a governador da Guanabara, 
arrastou a UDN para o aceno da vitória certa, que 
lavaria a alma das derrotas amargas de três 
eleições seguidas. 
 Não foi fácil a articulação do apoio. De 
ambos os lados, um trajeto pontilhado de intrigas, 
explosões temperamentais, embaraços e 
contradições. 
 Jânio precisava da UDN para a campanha 
nacional, amparada pelo segundo partido em votos 
e estrutura nacional ramificada na malha dos 
diretórios municipais, das lideranças estaduais e o 
peso de uma elite parlamentar que era a marca da 
legenda. Mas odiava a DN, que o fustigava em São 
Paulo e dificultava suas manobras de bastidores 
para rachar o bloco adversário. Arrepiava-se com o 
temor de que o carimbo udenista de partido de 
ricos, com forte penetração na classe média, mas 
intrigado com os pobres desde a campanha de 
1945, o contaminasse com a maldição do desprezo 
dos marmiteiros. Jânio queria os votos e a 
companhia da esquerda. A aceitação e o 
reconhecimento das lideranças populares. 
 Respeitava o seu companheiro oficial de 
chapa, Milton Campos, indicado pela UDN e a 
quem sempre tratou com as devidas reverências. 
Desconfiado do carisma do impecável homem 
público – culto, letrado, íntimo dos clássicos da 
literatura francesa, escritor de excepcional bom 
gosto, com a limpidez do texto preciso e de alta 
qualidade literária – na dura briga pelo voto, no 
tumulto dos comícios. 
 Dissimulava, sonso e esquivo, até o 
momento de expor-se aos limites da imprudência. 
Açulou o deputado Fernando Ferrari, egresso do 

PTB, jeito e comportamento de escoteiro que se 
lançou candidato solitário a vice-presidente, por 
uma legenda inexpressiva e com a bandeira do 
Movimento das Mãos Limpas – indireta explícita ao 
vice-presidente João Goulart, candidato à 
reeleição, na chapa do marechal Teixeira Lott. 
 Fez mais. Em trança equívoca, jamais 
renegou a jogada do Jan-Jan (Jânio-Jango), que 
colou cartazes nos muros de todo o país. 
 Ainda no período de sondagens e conversas 
da aproximação com a UDN – uma praça ocupada 
pela candidatura do presidente – Juracy Magalhães 
-, Jânio veio ao Rio para contatos, cumprindo 
agenda que incluía um encontro na casa do 
deputado Castilho Cabral, parceiro da primeira 
hora e articulador do Movimento Popular Jânio 
Quadros, que apoiou a traição explícita do Jan-Jan. 
 Convidado, compareci. Sala entupida por 
uma fauna heterogênea, misturando lideranças 
sindicais, parlamentares e desconhecidos movidos 
a entusiasmo exuberante. 
 O anfitrião apresentou-me, enfatizando a 
qualificação profissional de redator de O Estado de 
São Paulo. Jânio caprichou na amabilidade e teceu 
os mais rasgados elogios ao jornal que tanto o 
maltratara na meteórica carreira, mas com quem 
celebrara as pazes, com a solene recepção na casa 
quatrocentona do doutor Júlio de Mesquita Filho. 
Longa história de sedução, com lances pitorescos, 
conduzida, do lado do Estadão, pelos manos Ruy e 
Luiz Carlos Mesquita, o Carlão da minha saudade 
comovida. 
 Zanzei pela sala, desinteressado, esperando 
a oportunidade da retirada. E sou surpreendido 
pelo convite misterioso do deputado Castilho 
Cabral para acompanhá-lo ao segundo andar. Na 
escada, sussurrou-me que o Jânio tivera a 
iniciativa da conversa a dois. 
 No pequeno gabinete do dono da casa, 
Jânio esperava-me, sentado diante de mesa 
redonda, adornada por garrafa de uísque intacta, 
balde de gelo, dois copos. 
 Pretextando a necessidade de fazer as 
honras da casa, Castilho Cabral retirou-se. Jânio 
serviu-se de dose generosa de uísque, instando 
para que o acompanhasse. Acautelei-me, 
espaçando os goles. 
 Durante mais de uma hora e uma garrafa 
de uísque esvaziada até a última gota, ouvi Jânio 
contar a história de sua vida, cada lance da 
ascensão política, as muitas crises e ásperas 
discussões com vereadores e deputados de goela 
insaciável e escrúpulos discutíveis, que o cercavam 
com os pedidos mais absurdos. “Nenhum pleito de 
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interesse público. A ronda da mesquinharia 
despudorada”. 
 Laivos avermelhados marcavam o rosto, 
ensopado de suor abundante que pingava do 
queixo. A voz afinou, alguns tons abaixo, 
intercalados com explosões de indignação. Em 
nenhum momento o monólogo perdeu a coerência, 
em cochilo do raciocínio. 
 Um espetáculo para um único espectador. 
 Para o redator do O Estado de São Paulo. 
 Matei a charada simples. Admirei a 
obstinação e reverenciei a competência. 
 

CORRÊA, Villas Bôas. Conversa com a memória -  A 
história de meio século de jornalismo político – Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2002. 
 
1. Qual o foco narrativo do texto?  
 
a) primeira pessoa do singular 
b) primeira pessoal do plural 
c) terceira pessoa do singular 
d) terceira pessoa do plural 
e) segunda pessoa 
 
2. Aponte a modalidade textual predominante no 

texto: 
 
a) figuras de linguagem 
b) conotação 
c) descrição 
d) narração 
e) dissertação 
 
3. Em relação ao título do texto, é CORRETO 

afirmar o seguinte: 
 
a) A má articulação das ideias torna o texto 

incompreensível. 
b) A inadequada aplicação dos elementos coesivos 

interfere na significação do título do texto. 
c) Há coerência estabelecida entre o título e o 

texto. 
d) A incoerência existente entre título e texto 

compromete a base argumentativa. 
e) Por mais que seja coerente o título, falta-lhe 

aproximação significativa com a textualidade. 
 
4. Qual o tema central focalizado pelo texto? 
 
a) desenvolvimento do país 
b) política 
c) amenidades 
d) fofocas sociais 
e) ciência 
 
5. Que sentimento ou sensação o personagem 

Jânio Quadros desperta no narrador? 
 
a) ternura 
b) ódio 
c) desprezo 
d) admiração 
e) indiferença 

6. Aponte o adjetivo que melhor qualifica o 
personagem Jânio Quadros, de acordo com as 
impressões do narrador: 

 
a) ébrio 
b) coerente 
c) sensato 
d) esquisito 
e) irresponsável 
 
7. Quem é o narrador do texto? 
 
a) um jornalista 
b) um político de oposição a Jânio 
c) um investigador 
d) um colunista esportivo 
e) um repórter policial 
 
8. Assinale a opção CORRETA: 
 
a) Jânio preferia a UDN aos partidos de esquerda. 
b) A UDN foi adesista de primeira hora à 

candidatura de Jânio Quadros. 
c) A adesão de Carlos Lacerda foi determinante 

para atrair a UDN para apoiar a candidatura de 
Jânio Quadros 

d) A UDN paulista foi base de apoio a Jânio 
Quadros, quando este governou São Paulo. 

e) Jânio Quadros rejeitou o apoio da UDN, por 
discordar de sua linha ideológica. 

 
9. Qual o adjetivo que melhor define o encontro 

do narrador (na visão deste) com Jânio 
Quadros? 

 
a) idealizado 
b) arquitetado 
c) agendado 
d) indesejado 
e) inesperado 
 
10. O texto trata de acontecimentos: 
 
a) da história política do país 
b) sociais reais 
c) irreais 
d) trágicos 
e) atuais 
 
11. Em “Jânio caprichou na amabilidade...” o 

verbo sublinhado pode significar: 
 
a) reduziu 
b) se recusou 
c) exagerou 
d) se exasperou 
e) se espantou 
 

O trecho a seguir servirá de base para as 
questões 12 e 13: 
“E sou surpreendido pelo convite misterioso do 
deputado Castilho Cabral para acompanhá-lo 
ao segundo andar.” 
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12. Considerado a estrutura narrativa do texto e a 
temporalidade das ações expressas no quadro 
cênico traçado, qual é o tempo do verbo 
destacado? 

 
a) futuro do presente 
b) pretérito perfeito 
c) presente 
d) pretérito mais-que-perfeito 
e) futuro do pretérito 
 
13. Dê a classificação morfológica ao vocábulo lo: 
 
a) pronome possessivo 
b) artigo indefinido 
c) artigo definido 
d) pronome pessoal 
e) pronome de tratamento 
 
14. O vocábulo uísque, presente no texto, possui, 

de acordo com as normas vigentes no sistema 
ortográfico da língua portuguesa: 

 
a) dois dígrafos 
b) dois hiatos 
c) um hiato e um dígrafo 
d) um ditongo 
e) dois ditongos 
 
15. Em “A candidatura de Jânio à sucessão de JK 

estava lançada...” temos o seguinte registro 
gramatical: 

 
a) colocação pronominal 
b) concordância nominal 
c) concordância verbal 
d) regência verbal 
e) regência nominal 
 
 
ESPECÍFICA 
 
16. O abortamento é a expulsão ou extração do 

concepto pesando menos de 500 gramas e 
pode ser causado por: 

 
a) Anomalias cromossomais. 
b) Infecções. 
c) Endocrinopatias. 
d) Alcoolismo. 
e) Labirintopatia. 

 
17. A cistite tem como fatores de risco, exceto: 
 
a) Cateterismo da bexiga. 
b) Cálculos. 
c) Hematúria. 
d) Obstrução por hipertrofia prostática. 
e) Vulvovaginites. 
 
18. Delirium é uma síndrome caracterizada por 

modificações transitórias do comportamento, 
do nível de consciência e de alta prevalência 

entre idosos. São cuidados de enfermagem ao 
paciente com delirium, exceto: 

 
a) Estimular a deambulação. 
b) Estimular mobilidade. 
c) Auxiliar a orientação temporal e espacial do 

paciente. 
d) Detecção e tratamento de infecções. 
e) Usar sempre cateteres e sondas. 

 
19. Os reflexos primitivos característicos do RN 

devem ser avaliados, pois podem trazer infor-
mações importantes sobre seu estado de 
saúde. São caracterizados por resposta motora 
involuntária a um estímulo e estão presentes 
em bebês desde antes do nascimento até por 
volta dos seis meses de vida. Os reflexos 
primitivos encontrados no RN que 
habitualmente devem ser avaliados são, 
exceto: 

 
a) Cutâneo-plantar. 
b) Amamentação. 
c) Marcha. 
d) Fuga à asfixia. 
e) Moro. 

 
20. As cardiopatias congênitas ocorrem em nove de 

cada 1.000 nascidos vivos e o diagnóstico é 
feito por meio da observação criteriosa de 
alguns sinais clínicos. Das alternativas abaixo, 
a única que não representa um sinal clínico de 
cardiopatia congênita é: 

 
a) Cianose. 
b) Taquipneia. 
c) Hipertensão. 
d) Presença de sopro cardíaco. 
e) Baixo débito sistêmico. 
 
21. Calcule a Data Provável do Parto (DPP), a partir 

da Data da Última Menstruação (DUM)  
13/01/2012, segundo a Regra de Näegele: 

 
a) 21/10/2012. 
b) 21/11/2012. 
c) 20/11/2012. 
d) 20/10/2012. 
e) 23/10/2012. 

 
22. Durante o pré-natal é necessário que algumas 

gestantes façam uso de medicações para 
prevenção ou tratamento de doenças e o 
enfermeiro deve saber a indicação de cada um 
deles. Segundo a afirmativa acima, é incorreto 
afirmar: 

 
a) Ácido fólico para anemia. 
b) Sulfato ferroso para prevenção e tratamento da 

anemia. 
c) Insulina para Diabetes. 
d) Fenobarbital para Epilepsia. 
e) Alfa-metildopa para hipotensão arterial. 
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23. O câncer do colo do útero é uma afecção 
progressiva iniciada com transformações intra-
epiteliais progressivas que podem evoluir para 
um processo invasor num período que varia de 
10 a 20 anos. Os fatores de risco mais 
importantes para o desenvolvimento do câncer 
do colo do útero são, exceto: 

 
a) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano. 
b) Início precoce da atividade sexual. 
c) Multiplicidade de parceiros sexuais. 
d) Uso prolongado de contraceptivos orais. 
e) Higiene íntima adequada. 
 
24. Os artigos hospitalares são classificados de 

acordo com o grau de risco de aquisição de 
infecções. Marque a alternativa em que existam 
apenas artigos semicríticos: 

 
a) Circuitos de ventiladores, máscaras de ambú, 

máscaras de nebulização, espéculos vaginais 
metálicos e mamadeiras. 

b) Ambú, cânula de Guedel, termômetro, circuitos 
de ventiladores e comadres. 

c) Instrumental cirúrgico, máscaras de ambú, 
inaladores, mamadeiras, bacias e termômetro. 

d) Inaladores, tubos de látex, espéculos vaginais 
metálicos, circuitos de ventiladores e máscaras 
de ambú. 

e) Cânula de Guedel, mamadeiras, comadres, 
termômetro, máscaras de nebulização e ambú. 

 
25.  O soro antiaracnídeo neutraliza o veneno: 
 
a) Apenas de aranhas. 
b) De aranhas e escorpiões. 
c) Apenas de serpentes venenosas. 
d) Só de escorpiões. 
e) De aranhas e serpentes. 
 
26. São funções mais afetadas nos transtornos 

psicopatológicos: 
 

I. Inteligência e consciência. 
II. Memória e linguagem. 
III. Atenção e orientação. 

 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Apenas I e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 
 
27. O Sr. D.B.S. deu entrada no pronto-socorro 

com agitação psicomotora intensa. Os 
familiares relataram que o mesmo havia 
ingerido 10 comprimidos de Valium 5mg. Qual 
a conduta imediata que deve ser tomada neste 
caso: 

 
a) Puncionar acesso venoso e instalar hidratação 

venosa. 
b) Verificar sinais vitais e observar lucidez. 
c) Induzir vômitos. 

d) Instalar sonda nasogástrica e fazer lavagem 
estomacal. 

e) Instalar sonda nasogástrica e administrar leite 
a cada 2 horas. 

 
28. Com relação à sonda nasogástrica, assinale a 

alternativa incorreta: 
 
a) O procedimento de passagem da sonda é 

estéril. 
b) A medida do tamanho da sonda nasogástrica a 

ser introduzida é obtida pela medição da ponta 
do nariz, lóbulo da orelha até o processo 
xifóide. 

c) Na passagem da sonda nasogástrica, a luva a 
ser utilizada é de procedimento. 

d) A sondagem nasogástrica não é um 
procedimento estéril, mas é um procedimento 
limpo.  

e) Após injetar medicamentos é necessário lavar a 
sonda com água, para evitar obstrução da 
mesma. 

 
29. A rede de frio se divide em quatro níveis, 

obedecendo a seguinte hierarquia: 
 
a) Local, regional, nacional, central e estadual. 
b) Central, estadual, regional, local e nacional. 
c) Central, nacional, estadual, regional e local. 
d) Nacional, local, regional, central e estadual. 
e) Nacional, central, estadual, regional e local. 
 
30. Quanto a sua etiologia, o principal fator 

desencadeante do Diabetes Mellitus com 95% 
dos casos está associado a: 

 
a) Neoplasia de pâncreas. 
b) Pancreatectomia. 
c) Hereditariedade. 
d) Gravidez. 
e) Infecção. 
 
31. De acordo com o código de ética dos 

profissionais de enfermagem, das infrações e 
penalidades. São consideradas circunstâncias 
agravantes, exceto: 

 
a) Ser reincidente. 
b) Causar danos irreparáveis. 
c) Cometer infração dolosamente. 
d) Cometer infração por motivo fútil ou torpe. 
e) Não ter mais antecedentes pessoais e/ou 

profissionais. 
 
32. As normas e os princípios aplicados nos 

cuidados com a unidade do paciente visam, 
principalmente: 

 
a) Ordem do ambiente. 
b) Prevenção de infecção. 
c) Economia de material. 
d) Eficiência do trabalho. 
e) Perfeição das técnicas. 
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33. Com relação aos objetivos específicos do 
Programa de Saúde da Família (PSF), é 
incorreto afirmar: 

 
a) Prestar assistência integral à família na 

Unidade de Saúde e no domicílio. 
b) Eleger um membro da família como núcleo 

básico de abordagem no atendimento à saúde. 
c) Humanizar a prática em saúde. 
d) Proporcionar o estabelecimento de parcerias 

por meio de ações intersetoriais. 
e) Contribuir para a democratização do 

conhecimento do processo saúde-doença de 
organização de serviços e da produção social 
da saúde.  

 
34. Quanto a composição das vacinas, é incorreto 

afirmar: 
 
a) BCG: suspensão de bactérias vivas atenuadas. 
b) Poliomielite e sarampo: vírus vivos atenuados. 
c) Raiva: Vírus inativados. 
d) Hepatite B: frações de vírus. 
e) Febre amarela: suspensão de bactérias mortas 

ou avirulentas. 
 
35. Drogas antifiséticas são: 
 
a) Drogas utilizadas em pacientes oncológicos. 
b) Drogas utilizadas em pacientes envenenados. 
c) Drogas utilizadas para eliminar verminoses. 
d) Medicamentos que impedem o acúmulo de 

gases no trato digestivo. 
e) Drogas utilizadas em casos severos de diarréia. 
 
36. Em relação aos componentes do “processo de 

enfermagem”, é correto afirmar: 
 
a) O diagnóstico de enfermagem é uma etapa 

importante do processo, sendo construído, 
exclusivamente, a partir da observação do 
enfermeiro. 

b) O enfermeiro deve iniciar o processo pela 
avaliação do paciente, pois a avaliação levará 
ao diagnóstico de enfermagem. 

c) O histórico é a coleta sistemática dos dados, 
por isso deve ser a última etapa do processo. 

d) O diagnóstico de enfermagem deriva-se da 
evolução do paciente. 

e) O plano para estabelecer o cuidado de 
enfermagem é a primeira parte do processo, 
pois determinará o que pode ser feito com o 
paciente. 

 
37. A razão entre o número de casos novos de uma 

doença que ocorre em uma comunidade, em 
um intervalo de tempo determinado, e a 
população exposta ao risco de adquirir essa 
doença no mesmo período, trata-se de: 

 
a) Coeficiente de incidência. 
b) Coeficiente de detecção. 
c) Coeficiente de Prevalência. 
d) Coeficiente de letalidade. 
e) Coeficiente de co-morbidade. 

38. Em 2009 foram feitas modificações no 
esquema de tratamento da tuberculose. A 
primeira mudança instituída pelo Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) foi 
introduzir um quarto fármaco na fase intensiva 
de tratamento (dois primeiros meses) do 
esquema básico. Qual é esse fármaco? 

 
a) Etambutol. 
b) Estreptomicina. 
c) Levofloxacina. 
d) Pirazinamida. 
e) Terizidona. 
 
39. Qual dos sinais representados a seguir não se 

refere à Meningite? 
 
a) Rigidez de nuca. 
b) Sinal de Kerning. 
c) Sinal de Brudzinski. 
d) Convulsões. 
e) Manchas de Koplik. 
 
40. As diretrizes do Suporte Básico de Vida em 

uma Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), 
sofreram algumas modificações em 2010. 
Marque a alternativa que não faz parte destas 
modificações: 

 
a) Frequência de compressão mínima de 

100/minuto. 
b) Profundidade de compressão mínima de 5 cm 

em adulto. 
c) Retorno parcial do tórax após cada 

compressão. 
d) Evitar excesso de ventilação. 
e) Minimização das interrupções nas compressões 

torácicas. 
 
 
 




