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Língua Portuguesa 

 
TEXTO 1 
 

     Existem dois conceitos frequentemente utilizados no dia a dia do enfermeiro: o cuidar e o tratar. Ao refletir sobre o 
significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser 
confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde. Assim, 
revela-se fundamental a atitude e o comportamento adotado pelo enfermeiro quando da prestação de cuidados de 
enfermagem, dado que a natureza desses diferenciará o enfermeiro que cuida do enfermeiro que trata, embora a essência da 
enfermagem se baseie apenas no cuidar por excelência.  

     Os enfermeiros que tratam concentram todos os seus cuidados apenas na enfermidade, descurando o ser humano com 
receios, crenças, dúvidas e sentimentos por trás da doença, que se constitui para esse profissional apenas mais um caso, a 
ser resolvido aplicando-se as técnicas corretas e adequadas à situação. Esta prática simplista e contraditória das diretrizes 
preconizadas pela profissão da enfermagem apresenta-se como a mais cômoda e fácil para o desenvolvimento do exercício 
profissional, constituindo uma negligência muito grave que atenta contra todos os princípios inerentes à profissão.  

     Por outro lado, os enfermeiros que cuidam dirigem todos os seus cuidados de modo holístico, respeitando a pessoa 
enferma como ser biopsicossocial, valorizando-a como pessoa única e insubstituível, com características e vontade próprias, 
conforme a ideologia adotada e defendida pela profissão, dignificando-a e elevando-a ao seu mais alto nível.  

     Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade, reunindo todas 
as competências adequadas para interagir de maneira eficaz com a pessoa enferma e com os familiares, de modo a que esses 
depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, participando ativamente nesses cuidados. No entanto, 
para a concretização do cuidar no dia a dia também é fundamental que a equipe de enfermagem assuma completamente o 
espírito de equipe e a congruência de comportamentos, abandonando quaisquer metas individuais, visando apenas alcançar o 
mesmo objetivo comum e final: a prestação de cuidados holísticos com qualidade, minimizando tanto quanto possível a 
crescente problemática da desumanização de cuidados.  

     Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da 
enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos. 
Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, 
recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, 
quando necessário. Esse profissional também deverá criar e contribuir para um ambiente de trabalho agradável e responsável 
entre os outros elementos da equipe multidisciplinar.  

     Afinal, existirá emoção mais nobre e sublime do que nós, enfermeiros, sentirmos que estamos colaborando na mais rica de 
todas as atividades humanas – o alívio do sofrimento do nosso próximo?  

 
António Carvalho e Marily Abreu. Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/cuidar-em-enfermagem/14277. Acesso em 25/04/2012. 

Adaptado. 

01. Analisando o conteúdo global do Texto 1, podemos afirmar que, por meio dele, o autor intenciona, privilegiadamente: 

A) divulgar técnicas e procedimentos atualizados a serem aplicados pelo enfermeiro quando do exercício de sua 
profissão. 

B) fazer a distinção entre dois tipos de comportamento recorrentes no exercício da enfermagem e discorrer acerca de 
cada um deles.   

C) defender, com argumentos convincentes, sua opinião desfavorável à participação do enfermeiro   na equipe 
multidisciplinar.  

D) denunciar profissionais de enfermagem que não têm cuidado dos pacientes de modo holístico, nem como seres 
biopsicossociais. 

E) compartilhar um pouco da sua prática diária, dos problemas que enfrenta com os pacientes e desabafar suas queixas.  

02. Analisando a abordagem do tema, o Texto 1 revela um autor: 

A) que domina a teoria e a prática, já que também exerce a profissão de enfermeiro, sobre a qual comenta. 
B) desejoso de ingressar na profissão de enfermeiro, estando para isso já bem preparado do ponto de vista teórico. 
C) desprovido de embasamento teórico e prático, uma vez que não experimenta o cotidiano da profissão de enfermeiro. 
D) cujas opiniões se fundamentam em observações da rotina dos enfermeiro, feitas na condição de paciente.   
E) que tem leituras aprofundadas sobre o assunto abordado, mas carece de conhecimento prático mais consistente. 
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03. A análise da argumentação construída no Texto 1 nos 
permite afirmar que o autor tem uma opinião: 

A) favorável a uma prática de enfermagem que 
apenas trata os pacientes, e não que cuida deles. 

B) contrária a um cuidado dos pacientes, pelos 
enfermeiros, de modo multidisciplinar e holístico. 

C) favorável à ideia de que o enfermeiro seja o 
profissional que lidera a equipe multidisciplinar. 

D) contrária ao envolvimento dos familiares do 
enfermo no percurso do trabalho da equipe de 
enfermagem. 

E) favorável a um trabalho de enfermagem que 
objetive a prestação de cuidados holísticos com 
qualidade. 

04. O Texto 1 apresenta as seguintes características: 

1) predomínio de trechos narrativos. 
2) obediência às regras do padrão culto da língua. 
3) respeito total às normas da morfossintaxe. 
4) preferência pela conotação, e não pela 

denotação. 
 

Estão corretas: 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 

05. Acerca do parágrafo conclusivo, é correto afirmar que: 

A) está estruturado na forma de uma pergunta, e 
deve ser respondida pelo leitor do texto, já que o 
autor parece não saber a resposta. 

B) nele, o autor se revela desgostoso, e confessa sua 
insatisfação com a profissão que exerce, pelo 
excesso de responsabilidades.  

C) diferente dos outros, nele o autor fala em primeira 
pessoa, sendo, por isso, um parágrafo mais 
subjetivo que os demais. 

D) em tom de ironia, nele o autor se revela bastante 
conformado com os problemas do cotidiano do 
exercício da enfermagem. 

E) por meio dele, o autor faz uma provocação aos 
enfermeiros que são descomprometidos e estão 
desiludidos com a profissão. 

06. No Texto 1, o autor faz uma distinção entre os termos 
„curar‟ e „tratar‟, no âmbito do exercício profissional do 
enfermeiro. São da esfera do cuidar as seguintes ideias: 

1) negligência 
2) cuidados holísticos 
3) valorização do paciente 
4) doença como mais um caso 
 
Estão corretas: 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

07. O autor discorre sobre os “enfermeiros que tratam”, em 
oposição aos “enfermeiros que cuidam”. Em relação 
ao termo “enfermeiros”, os segmentos sublinhados têm 
valor de: 

A) substantivo. 
B) pronome. 
C) adjetivo. 
D) advérbio. 
E) conjunção. 

08. “Torna-se de grande importância, então, que o 
enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro 
significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando 
os pontos menos positivos encontrados nos seus atos 
profissionais e fortalecendo os mais altos.” Nesse 
trecho, o autor convoca os leitores enfermeiros a: 

A) confessarem seus erros. 
B) desistirem da profissão. 
C) não pararem de estudar. 
D) procurarem apoio psicológico. 
E) reavaliarem sua prática profissional. 

09. “Para a prestação de cuidados de qualidade é 
imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de 
empatia com o paciente, recorrendo à comunicação 
verbal e não verbal para estabelecer uma relação de 
ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando 
necessário.” Nesse trecho, o autor é: 

A) permissivo. 
B) incisivo. 
C) dúbio. 
D) reticente. 
E) irônico. 

10. Assinale a alternativa na qual a concordância está de 
acordo com o padrão culto da língua. 

A) Nenhum dos enfermeiros devem cuidar dos 
pacientes de maneira irresponsável. 

B) Embora não falte problemas na profissão do 
enfermeiro, ela é desafiadora. 

C) Segundo afirma os enfermeiros, nada é mais 
sublime do que aliviar o sofrimento do próximo. 

D) Não sei se haverá outros profissionais tão 
importantes como os enfermeiros.  

E) O trabalho dos profissionais de enfermagem, junto 
aos pacientes, vão além de apenas tratá-los. 
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11. “Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias 
que conduzam à prestação de cuidados com 
qualidade”. Se esse trecho fosse modificado, em qual 
alternativa as normas da regência verbal estariam 
atendidas? 

A) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias as quais se baseie seu trabalho.  

B) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias às quais esteja submetido seu 
trabalho.  

C) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias nas quais dependa seu trabalho.  

D) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias das quais apoiem seu trabalho. 

E) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias cuja as quais valorize seu trabalho.  

12. “Ao refletir sobre o significado dessas palavras, 
constatamos a grande diferença existente entre esses 
dois termos, que não devem ser confundidos, apesar 
de se encontrarem de forma paralela em qualquer 
exercício da equipe multidisciplinar de saúde.” O 
sentido desse segmento destacado está mantido em: 

A) ainda que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

B) devido ao fato de se encontrarem de forma 
paralela em qualquer exercício da equipe 
multidisciplinar de saúde. 

C) desde que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

D) porém se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

E) uma vez que se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
está grafada de acordo com as regras de ortografia 
vigentes. 

A) Todos os pacientes merecem um cuidado 
responsável, sem qualquer excessão. 

B) Não se admite que os enfermeiros tenham hojeriza 
por qualquer um dos procedimentos de 
enfermagem. 

C) O trabalho de enfermagem deve ser realizado sem 
obseção pela perfeição. 

D) Para o profissional responsável, não há empecilho 
para a realização de um bom trabalho. 

E) No exercício da enfermagem, é preciso ter 
paciência e perseveransa. 

 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
Texto disponível em: www.nossacara.com.  

Acesso em 25/04/2012. 

14. O Texto 2 é explicitamente apresentado como um 
“convite”. No entanto, mais do que um simples convite, 
o que se pretende com o texto é, prioritariamente: 

A) fazer propaganda da Prefeitura Municipal de 
Eunápolis. 

B) convencer os leitores idosos da importância da 
vacinação. 

C) estimular os casais a usarem camisinha nas 
relações sexuais.  

D) convocar os idosos a valorizarem os cuidados 
geriátricos. 

E) divulgar um novo plano de saúde a ser oferecido 
pela Prefeitura. 

15. Sobre aspectos gerais da organização do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 

1) Se o trecho: “Não importa a idade. O que vale é 
ter saúde.” tivesse sido escrito da seguinte forma: 
“Não importa a idade, o que vale é ter saúde.”, 
seu sentido global ficaria inalterado. 

2) No trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis 
quer lhe fazer este convite.”, o termo destacado 
corresponde ao complemento indireto do verbo 
„fazer‟. 

3) Com o termo destacado no trecho: “A Prefeitura 
Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este 
convite.”, o autor se reporta ao leitor do texto. 

 
Está(ão) correta(s): 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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Conhecimentos Específicos 

16. Segundo a Lei do Exercício Profissional de 
Enfermagem, é correto afirmar que: 

A) a consulta de enfermagem é atribuição do 
enfermeiro, podendo ser delegada ao técnico de 
enfermagem, sob supervisão. 

B) o enfermeiro formado em outro país poderá 
exercer a enfermagem livremente no Brasil, 
desde que sua situação de imigração esteja legal. 

C) podem exercer a enfermagem o enfermeiro, o 
técnico em enfermagem, o auxiliar de 
enfermagem e a parteira, habilitados 
formalmente. 

D) os Agentes Comunitários de Saúde são 
integrantes da equipe de enfermagem. 

E) a função de parteira não existe mais no Brasil.  

17. O exame de um problema ético exige do Órgão 
Fiscalizador conhecimentos sobre a legislação em 
enfermagem e o Código de Ética Profissional. Envolve 
etapas que necessitam ser criteriosamente cumpridas 
em determinada sequência cronológica. Numere cada 
uma das afirmações de acordo com essa sequência. 

1) Reunir os fatos eticamente relevantes.  
2) Analisar a situação utilizando os princípios e os 

regulamentos éticos.  
3) Tomar decisão.  
4) Analisar opções à luz dos princípios e regras.  
5) Identificar o problema ético.  

 

A sequência correta, de cima para baixo é:  

A) 5, 1, 2, 4, 3.  
B) 1, 2, 4, 5, 3.  
C) 3, 4, 5, 2, 1.  
D) 5, 4, 1, 3, 2.  
E) 1, 4, 5, 3, 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. A humanização é vista não como programa, mas como 
política pública que atravessa/transversaliza as 
diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. São 
princípios norteadores Política Nacional de 
Humanização / HumanizaSUS todos as afirmativas 
abaixo, EXCETO:  

A) o resgate dos fundamentos básicos que norteiam 
as práticas de saúde no SUS, reconhecendo os 
gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos 
ativos e protagonistas das ações de saúde. 

B) o fortalecimento do controle social com a 
participação Fortalecimento do controle social, 
com caráter participativo, em todas as instâncias 
gestoras do SUS. 

C) o acolhimento dos usuários de forma resolutiva e 
respeitosa, baseado no critério de ordem de 
chegada ao serviço de saúde, da organização 
das filas, para que se promova a otimização dos 
serviços. 

D) o fortalecimento do trabalho individual, 
valorizando as atividades realizadas em grupo e 
as práticas de educação em saúde. 

E) apoio à construção de redes cooperativas, 
solidárias e comprometidas com a produção de 
saúde e com a produção de sujeitos. 

19. As ações de vigilância epidemiológica compreendem 
as informações, investigações e levantamentos 
necessários à programação e à avaliação das medidas 
de controle de doenças e de situações de agravos à 
saúde. Ações de vigilância epidemiológica são 
aplicáveis às doenças: 

A) transmissíveis, não transmissíveis e outros 
agravos à saúde da população. 

B) preveníveis, apenas. 
C) transmissíveis, apenas. 
D) transmissíveis e preveníveis, apenas. 
E) não transmissíveis, apenas. 

20. Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde é o conceito de: 

A) vigilância epidemiológica. 
B) vigilância sanitária. 
C) educação em saúde. 
D) promoção da saúde. 
E) educação permanente. 
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21. A educação permanente em saúde baseia-se na 
aprendizagem significativa e na possibilidade de 
transformar a prática profissional. A respeito da 
educação permanente em Saúde, analise as 
afirmativas abaixo. 

1) A educação permanente em saúde é 
aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar se incorporam ao cotidiano das 
organizações e ao trabalho.  

2) A educação permanente em saúde pode ser 
entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, 
ela acontece no cotidiano. 

3) A educação permanente é feita a partir dos 
problemas enfrentados na realidade e leva em 
consideração os conhecimentos e as 
experiências que os profissionais de saúde já 
têm, ou seja, propõe que os processos de 
educação dos trabalhadores da saúde se façam a 
partir da problematização do processo de 
trabalho. 

4) A educação permanente em saúde considera que 
as necessidades de formação e desenvolvimento 
dos trabalhadores sejam pautadas pelas 
necessidades de saúde das pessoas e 
populações.  

5) Os processos de educação permanente em 
saúde têm como objetivos a transformação das 
práticas profissionais e da própria organização do 
trabalho. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
C) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
D) 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Sobre o processo de informatização, as soluções em 
tecnologia da informação e registros eletrônicos de 
saúde, analise as afirmativas abaixo. 

1) O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a 
transcrição digital dos dados, não tem 
solucionado o problema do retrabalho porque não 
coletam os dados necessários aos processos de 
trabalho em saúde, requerendo a continuidade 
dos registros manuais. 

2) Na falta de padrões estabelecidos de 
representação da informação em saúde, há um 
crescente conjunto de tecnologias e aplicativos, 
que não permitem o intercâmbio de dados entre 
os serviços e nem a alimentação automática dos 
sistemas de informação de saúde. 

3) O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, 
criativo e transformador da tecnologia da 
informação para melhorar os processos de 
trabalho em saúde, resultando em um Sistema 
Nacional de Informação em Saúde articulado que 
produza informações para os cidadãos, a gestão 
e a prática profissional entre outras. 

4) Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a 
competência do Estado de intervir na área de 
produção de software em saúde, por meio da 
adoção de padrões restritos de software 
financiados com recursos do SUS. 

5) A base eletrônica de indicadores construída pelo 
DATASUS é munida de tabulador, que facilita o 
acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a 
indicadores que provêm de fontes de pesquisa 
disponíveis em tabelas fixas. 

 
Estão corretas. 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
C) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
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23. A implantação Sistematização da Assistência de 
Enfermagem Perioperatória (SAEP) é um método para 
sistematizar a assistência de enfermagem que deve ter 
como premissa um processo individualizado, holístico, 
planejado, contínuo, documentado e avaliado. Em 
relação à SAEP, assinale a alternativa incorreta. 

A) As ações de enfermagem perioperatória são 
executadas nos períodos pré-operatório imediato, 
transoperatório e pós-operatório imediato da 
experiência cirúrgica do cliente. Engloba coleta 
de dados, análise e priorização das ações a 
serem desenvolvidas no transoperatório e no 
pós-operatório imediato, incluindo a avaliação 
dos cuidados prestados. 

B) A visita pré-operatória de enfermagem ao cliente 
cirúrgico é o início da sistematização da 
assistência de enfermagem perioperatória. Esse 
procedimento é indispensável para o preparo 
físico e emocional do cliente. 

C) Segundo a Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem, apenas instituição pública deverá 
utilizar sistema composto por uma série de 
passos integrados que sistematizem as ações da 
enfermagem. 

D) A identificação dos diagnósticos de enfermagem 
na visita pré-operatória é fundamental para o 
enfermeiro elaborar o plano de cuidados de 
enfermagem para o período transoperatório, pois 
vários são os aspectos que irão influenciar a 
resposta do paciente ao procedimento 
anestésico-cirúrgico. 

E) A sistematização da assistência de enfermagem 
perioperatória deve ser realizada para todo 
cliente que for submetido a um procedimento 
anestésico-cirúrgico e for avaliado pelo 
enfermeiro de centro cirúrgico com a aplicação da 
sistematização, que deverá ser desenvolvida 
dentro das regras da SAE (Sistematização da 
Assistência de Enfermagem), porém com um 
enfoque específico ao paciente cirúrgico. 

24. Um paciente diagnosticado com AIDS teve diarreia 
crônica nos últimos quatro meses e teve perda 
considerável de peso neste período (10 kg). 
Concomitante à perda de peso, os achados revelam 
turgor da pele diminuído, mucosas secas e apatia. 
Qual dos diagnósticos de enfermagem abaixo 
relacionados enfatiza atenção sobre o problema 
imediato do paciente? 

A) Déficit do volume de líquido relacionado à diarreia 
e à perda normal de líquidos. 

B) Nutrição alterada: ingestão menor do que as 
necessidades corporais. 

C) Cognição alterada pelos efeitos da doença no 
Sistema Nervoso Central (SNC). 

D) Diarreia relacionada ao processo de doença e 
infecção aguda. 

E) Dieta hipoproteica e hipercalórica. 

 
 

25. Os equilíbrios hidroeletrolítico e acidobásico são 
assuntos de grande importância para todas as 
especialidades. Sobre esses equilíbrios, é incorreto 
afirmar:  

A) O potássio é o principal cátion intracelular que 
regula a excitabilidade neuromuscular e a 
contratilidade muscular.  

B) A Hiperpotassemia tem como etiologia: 
insuficiência renal aguda, doença de Addison, 
acidose, transfusões e hemólise, lesões por 
esmagamento de membros e outras causas de 
degradação de proteínas, grande ingestão de K+ 
frente à insuficiência renal, entre outras.  

C) A Hipocalcemia tem como sinais e sintomas: 
parestesias (especialmente periorais e nas mãos 
e pés); labilidade emocional; miastenia e cãibras; 
diarreia e poliúria; disfagia; broncoespasmo, 
convulsões; arritmias cardíacas, entre outros.  

D) O sódio é o ânion que existe em maior 
quantidade nos líquidos intracelular. A 
hiponatremia pode ser resultado da deficiência 
corpórea do sódio, uma diluição por excesso de 
água ou uma combinação dos dois fatores.  

E) A desidratação é uma diminuição na quantidade 
total de água corpórea com hiper, iso ou 
hipotonicidade dos fluidos orgânicos.  

26. No tratamento das feridas, os curativos podem ser 
identificados, quanto ao perfil do seu desempenho, 
como passivos, interativos e bioativos. Sobre o 
assunto, é incorreto afirmar que: 

A) os curativos hidroativos são compostos de 
hidrocoloides em um excipiente hipoalergênico 
aprovado para uso dermatológico, interage com o 
exsudato da ferida formando um meio úmido que 
favorece o processo de cicatrização, propiciando 
o desbridamento autolítico, permite a remoção 
não traumática do curativo, sem danificar os 
tecidos recém-formados. 

B) os curativos bioativos mantém o meio ótimo para 
cicatrização e são usados no tratamento de 
úlceras crônicas resistentes à terapêutica com 
produtos clássicos. 

C) os curativos interativos mantêm o meio ótimo 
para a ferida mediante a utilização de materiais 
como as películas e espumas polimerizadas, 
polímeros fibrosos e de partículas, hidrogéis e 
hidrocoloides. 

D) o hidrogel é um curativo bioativo, oclusivo estéril, 
impermeável à água e a outros agentes que 
propiciam um ambiente úmido. 

E) os curativos de alginato são constituídos apenas 
de alginato de cálcio e são indicados no 
tratamento de feridas com exsudação moderada 
ou abundante. 
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27. A terapia nutricional é reconhecida como importante 
fator na recuperação de doentes, pois possibilita a 
oferta de nutrientes e a melhora do estado nutricional, 
por meio de métodos pouco invasivos, desde que o 
aparelho digestivo tenha conservado, pelo menos, 
parte de sua capacidade de absorção. Sobre a 
sondagem nasogástrica, analise as afirmativas abaixo. 

1) As sondas gástricas devem ser resfriadas antes 
da inserção. 

2) A equipe que assiste o paciente, que recebe 
terapia nutricional através de sondas, deve ter 
conhecimento da instalação das mesmas bem 
como da administração das dietas e treinamento 
para prevenir, reconhecer e tratar as 
complicações. 

3) Lubrificantes hidrossolúveis são usados para 
lubrificar a extremidade da sonda antes de sua 
introdução. 

4) A extensão da sonda a ser introduzida deve ser 
medida colocando-se seu orifício distal na ponta 
do nariz, estendendo-a até o lóbulo da orelha e 
daí até o apêndice xifoide. 

5) Quando necessário deve-se introduzir o fio-guia 
na sonda, depois de sua introdução no paciente. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

28. O paciente com meningite meningocócica, até 48 
horas após o início do tratamento com antibiótico, deve 
ser mantido em isolamento:  

A) de contato. 
B) protetor. 
C) cutâneo. 
D) respiratório. 
E) domiciliar. 

29. A epidemia da AIDS trouxe para os profissionais da 
saúde o desafio de aprender a lidar com o ser humano 
em suas questões íntimas. As ações de prevenção do 
HIV são norteadas por:  

A) atitudes de solidariedade e garantia dos direitos 
individuais e sociais das pessoas vivendo com 
HIV/AIDS. 

B) aconselhamento para a prática da anticoncepção, 
principalmente com adolescentes. 

C) controle rigoroso dos usuários de drogas. 
D) incentivo a abstinência sexual. 
E) controle dos usuários de drogas injetáveis e 

incentivo à abstinência sexual. 

30. Uma gestante, na décima primeira semana 
gestacional, procura uma Unidade de Saúde para a 
primeira consulta de pré-natal. Durante a anamnese, 
nega ser usuária de drogas e afirma que o pai da 
criança que ela espera foi seu primeiro e único 
parceiro sexual. Em relação à solicitação do teste anti-
HIV, entre os exames de rotina do pré-natal, é correto 
afirmar que:  

A) não deve ser realizado, pois a gestante é de 
baixo risco para o HIV. 

B) deve ser realizado e a gestante só será 
informada em caso de resultado positivo. 

C) deve ser oferecido mediante aconselhamento pré 
e pós-teste. 

D) o teste anti-HIV só deve ser realizado se o 
parceiro da gestante for positivo. 

E) neste caso, só o parceiro deve realizar o teste. 
 

31. Em relação ao Dengue, é incorreto afirmar que: 

A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter 
curso benigno ou grave. 

B) as medidas de controle se restringem ao vetor, 
pois não existem vacinas nem tratamento 
específico. 

C) é uma doença de notificação compulsória 
D) é uma doença de investigação obrigatória. 
E) a transmissão se faz pela picada da fêmea do 

mosquito Aedes aegypti ou por contato direto de 
um doente com uma pessoa sadia. 

32. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens. Em valores absolutos, é o 
sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente 
em homens, representando cerca de 10% do total de 
cânceres. Considerando a Política Nacional de 
Prevenção e Controle do Câncer em relação à 
prevenção do câncer de próstata, cujo objetivo é 
reduzir a incidência e a mortalidade por câncer no 
Brasil por meio de ações que promovam a detecção 
precoce, é incorreto afirmar que:  

A) a idade é um marcador de risco importante, uma 
vez que tanto a incidência como a mortalidade 
aumentam exponencialmente após os 50 anos.  

B) história familiar de pai ou irmão com câncer de 
próstata antes dos 60 anos de idade é marcador 
de importância, podendo aumentar o risco de três 
a dez vezes em relação à população.  

C) tem sido apontada uma relação positiva entre o 
alto consumo energético total e a ingestão de 
carne vermelha, gorduras e leite e o risco de 
câncer de próstata.  

D) outros fatores, cujas associações com câncer de 
próstata foram detectadas em alguns estudos, 
incluem o consumo excessivo de álcool, 
tabagismo e vasectomia.  

E) o toque digital não é importante para o 
diagnóstico do câncer da próstata. 
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33. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos 
cuidados paliativos: 

A) O cuidado paliativo deve ser iniciado de forma 
precoce junto a outras medidas de 
prolongamento de vida, como quimioterapia e 
radioterapia, e incluir todas as investigações 
necessárias para compreensão e manejo de 
sintomas. 

B) Cuidados Paliativos consistem na assistência 
promovida por uma equipe multidisciplinar a um 
paciente fora de possibilidades terapêuticas, que 
objetiva a melhoria da qualidade de vida do 
paciente e seus familiares, diante de uma doença 
que ameace a vida, por meio da prevenção e 
alívio do sofrimento, da identificação precoce, 
avaliação e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos e espirituais. 

C) Considera-se ação paliativa qualquer medida 
terapêutica, de intenção curativa, que vise 
diminuir as repercussões negativas da doença 
sobre o bem-estar do paciente. 

D) Um dos princípios dos cuidados paliativos é usar 
uma abordagem interdisciplinar para acessar 
necessidades clínicas e psicossociais dos 
pacientes e suas famílias, não incluindo o suporte 
ao luto. 

E) O objetivo dos cuidados paliativos é a cura ou 
remissão, e isso é compartilhado com o doente e 
sua família de maneira otimista. 

34. Os fatores de risco mais importantes para o 
desenvolvimento do câncer do colo do útero estão 
apresentados na alternativa. 

A) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), 
multiparidade, multiplicidade de parceiros 
sexuais; uso prolongado de anticoncepcionais 
orais. 

B) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), 
início precoce de vida sexual, multiplicidade de 
parceiros sexuais; uso prolongado de 
anticoncepcionais. 

C) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano) 
multiplicidade de parceiros sexuais, higiene 
íntima inadequada; uso prolongado de 
anticoncepcionais orais. 

D) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), 
início tardio de vida sexual, abortamento, 
multiplicidade de parceiros sexuais; uso 
prolongado de anticoncepcionais orais. 

E) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), 
início precoce de vida sexual, multiparidade de 
parceiros sexuais; uso prolongado de 
anticoncepcionais orais. 

 
 
 
 
 
 
 

35. A assistência domiciliar (AD) é uma modalidade 
alternativa à hospitalização, que está em franca 
expansão no Brasil, e vem se constituindo como um 
campo em expansão para a atuação dos profissionais 
da saúde, em especial para os enfermeiros, que são 
responsáveis pela realização de atividades 
assistenciais e gerencias visando à efetivação do 
cuidado. Sobre a AD, analise as afirmativas abaixo. 

1) A AD configura-se como um conjunto de 
procedimentos, que são prestados a indivíduos 
clinicamente estáveis e exigem intensidade de 
cuidados acima das modalidades ambulatoriais, 
mas podem ser-lhes oferecidos em casa por uma 
equipe exclusiva para esse fim. 

2) A AD não se caracteriza apenas pela realização 
de procedimentos técnicos, mas também pela 
execução de um importante trabalho de 
educação com familiares e/ou cuidadores, 
tornando-os aptos para continuar o cuidado de 
forma autônoma, mediante supervisão e 
acompanhamento da Equipe. 

3) A AD desponta como uma estratégia de 
desospitalização e humanização do cuidado, pois 
acena para a importância da família na 
assistência no domicílio e a preservação dos 
valores socioculturais dos usuários, a partir da 
contextualização deles em suas próprias 
realidades. 

4) A AD não substitui a hospitalização quando esta 
se faz necessária; familiares e/ou cuidadores 
atuam em conjunto com a equipe no papel de 
planejar, orientar e avaliar a consecução do 
cuidado no domicílio. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1 e 4, apenas. 
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36. A visita domiciliária tem como finalidade monitorar a 
situação de saúde das famílias e atender às pessoas 
doentes que estão impossibilitadas de se 
locomoverem até a Unidade de Saúde. Sobre as 
finalidades da visita domiciliária, analise as alternativas 
abaixo. 

1) Busca compreender as relações entre os 
indivíduos que compõem uma família e a maneira 
como estas relações contribuem para a 
existência de processos protetores ou de 
desgaste para a saúde e a doença. 

2) É um instrumento que possibilita ao Enfermeiro 
uma aproximação com os determinantes do 
processo saúde - doença no âmbito familiar. 

3) É um instrumento que visa exclusivamente 
fiscalizar no âmbito familiar ou não, uma 
orientação feita pela Equipe de Saúde. 

4) É um instrumento que possibilita ao profissional 
de Saúde, identificar como se expressam, na 
família, as formas de trabalho e vida dos 
membros que a compõem. 

5) Compreende entender as funções sociais, 
econômicas, ideológicas e de reprodução da 
força de trabalho da família na sociedade. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2, 4 e 5. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 2, 3 e 4.  

37. Das emergências clínicas, a parada cardiorrespiratória 
ocorre na maioria das vezes fora do ambiente 
hospitalar. Sobre esta situação, é correto afirmar que: 

A) a modalidade mais frequente de parada cardíaca 
no adulto é a taquicardia ventricular sem pulso. 

B) o treinamento de leigos no suporte básico de vida 
poderia evitar a morte de 30 mil vítimas anuais de 
morte súbita no Brasil. 

C) o socorro básico (ABC) é um conjunto de 
procedimentos de emergência que devem ser 
executados apenas por profissionais da área da 
saúde e incluem a desfibrilação elétrica, 
intubação traqueal e a administração de 
medicamentos. 

D) após a aplicação do suporte básico de vida, 
permanecendo o pulso ausente, devem ser 
continuadas as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar, intubação traqueal e acesso 
venoso. 

E) o uso de desfibrilador elétrico deve ser indicado 
somente após a confirmação de fibrilação 
ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, 
pois são sinais e sintomas mais comuns nas 
doenças cardiovasculares.  

 
 
 

38. A principal relevância da identificação e controle da 
hipertensão arterial sistêmica reside na redução de 
suas complicações. São possíveis complicações da 
hipertensão: 

A) doença cerebrovascular; doença arterial 
coronariana; insuficiência cardíaca; esclerose 
múltipla; doença arterial periférica. 

B) doença cerebrovascular; doença arterial 
coronariana; diabetes; doença renal crônica; 
doença arterial periférica. 

C) doença cerebrovascular; doença arterial 
coronariana; insuficiência cardíaca; doença renal 
crônica; fibromialgia. 

D) doença cerebrovascular; gota; insuficiência 
cardíaca; doença renal crônica; doença arterial 
periférica. 

E) doença cerebrovascular; doença arterial 
coronariana; insuficiência cardíaca; doença renal 
crônica; doença arterial periférica. 

39. Na consulta de enfermagem, o exame físico é parte 
integrante da mesma. Ao examinar o tórax do 
paciente, o enfermeiro realiza a inspeção, a palpação, 
a percussão e a ausculta. Na percussão do tórax 
normal, o tipo de som produzido é:  

A) crepitantes. 
B) murmúrios vesiculares . 
C) subcrepitantes. 
D) roncos. 
E) sibilos. 

40. Para que o trabalho em equipe resulte em uma prática 
de integralidade, é importante que: 

A) os diferentes profissionais, que fazem parte do 
grupo apliquem seus saberes e cumpram suas 
atribuições. 

B) as equipes, estruturadas com a menor 
variabilidade no tipo de profissionais possível, 
solicitem o apoio de outras especialidades 
quando julgarem necessário para o atendimento 
das necessidades do usuário. 

C) o líder da equipe, com formação médica, 
coordene as atividades dos diferentes 
profissionais na produção de saúde da população 
assistida. 

D) o usuário do serviço de saúde seja encarado 
como protagonista, em torno do qual os 
profissionais de saúde agirão de forma 

orquestrada para produção de sua saúde. 
E) o grupo seja constituído por profissionais com 

formação em nível superior. 
 
 
 
 
 
 




