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Língua Portuguesa  
 

TEXTO 1 
 

(1)  Um dos maiores choques de minha vida foi na 
noite anterior ao meu primeiro dia de pós-graduação em 
Administração. Havia sido um dos quatro brasileiros 
escolhidos naquele ano, e todos nós acreditávamos, 
ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard, e 
que o Mestrado em si seria sopa. Ledo engano.  

(2) Tínhamos de resolver naquela noite três estudos 
de caso de oitenta páginas cada um. O estudo de caso era 
uma novidade para mim. Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará durante o 
ano, matando assim o primeiro dia de aula. Essas 
informações podem ser dadas antes.   

(3) O primeiro caso a ser resolvido naquela noite era 
de marketing, em que a empresa gastava boas somas em 
propaganda, mas as vendas caíam ano após ano. Havia 
comentários detalhados de cada diretor da companhia, um 
culpando o outro, e o caso terminava com uma análise do 
presidente sobre a situação.  O caso terminava ali, e ponto 
final. Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que 
nunca tinha me ocorrido antes. 

(4) Não havia nenhuma pergunta do professor a 
responder. O que nós teríamos de fazer com aquele 
amontoado de palavras? Eu, como meus outros colegas 
brasileiros, esperava perguntas do tipo: "Deve o presidente 
mudar de agência de propaganda ou demitir seu diretor de 
marketing?". Afinal, estávamos todos acostumados com 
testes de vestibular e perguntas do tipo "Quem descobriu o 
Brasil?".  

(5) Harvard queria justamente o contrário. Queria que 
nós descobríssemos as perguntas que precisam ser 
respondidas ao longo da vida. Uma reviravolta e tanto. Eu 
estava acostumado a professores que insistiam em que 
decorássemos as perguntas que provavelmente iriam cair 
no vestibular.  

(6) Adorei esse novo método de ensino, e quando 
voltei para dar aulas na Universidade de São Paulo, trinta 
anos atrás, acabei implantando o método de estudo de 
casos em minhas aulas. Para minha surpresa, a reação da 
classe foi a pior possível. "Professor, qual é a pergunta?", 
perguntavam-me. E, quando eu respondia que essa era 
justamente a primeira pergunta a que teriam de responder, 
a revolta era geral: "Como vamos resolver uma questão que 
não foi sequer formulada?".  

(7) Temos um ensino, no Brasil, voltado para 
perguntas prontas e definidas, por uma razão muito 
simples: é mais fácil para o aluno e também para o 
professor. O professor é visto como um sábio, um 
intelectual, alguém que tem solução para tudo. E os alunos, 
por comodismo, querem ter as perguntas feitas, como no 
vestibular.  

(8) Assim, nossos alunos estão sendo levados a uma 
falsa consciência, o mito de que todas as questões do 
mundo já foram formuladas e solucionadas. O objetivo das 
aulas passa a ser apresentá-las, e a obrigação dos alunos é 
repeti-las na prova final.  

(9) Em seu primeiro dia de trabalho você vai descobrir 
que seu patrão não lhe perguntará quem descobriu o Brasil 
e não lhe pagará um salário por isso no fim do mês. Nem 
vai lhe pedir para resolver "4/2 = ?". Em toda a minha vida 
profissional nunca encontrei um quadrado perfeito, muito 
menos uma divisão perfeita. Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.  Seu patrão vai 
querer saber de você quais são os problemas que precisam 
ser resolvidos em sua área. Bons administradores são 

aqueles que fazem as melhores perguntas, e não os que 
repetem suas melhores aulas.  

(10) Uma famosa professora de filosofia me disse 
recentemente que não existem mais perguntas a serem 
feitas, depois de Aristóteles e Platão. Talvez por isso não 
encontremos solução para os inúmeros problemas 
brasileiros de hoje. O maior erro que se pode cometer na 
vida é procurar soluções certas para os problemas errados.   

(11) Em minha experiência e na da maioria das 
pessoas que trabalham no dia a dia, uma vez definido qual 
é o verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.  

(12) Se você pretende ser útil na vida, aprenda a fazer 
boas perguntas mais do que sair arrogantemente ditando 
respostas. Se você ainda é um estudante, lembre-se de que 
não são as respostas que são importantes na vida, são as 
perguntas.  
 
S. Kanitz. Disponível em: http://www.kanitz.com/veja/problema.asp.  

Acesso em 22/09/2012. Adaptado. 

01. A compreensão global do Texto 1 nos permite afirmar 
que ele cumpre, prioritariamente, uma função: 

A) literária; seu autor objetiva narrar fatos de sua 
própria experiência, a fim de emocionar os 
leitores. 

B) didática; seu autor pretende ensinar uma lição, 
aprendida a partir de suas experiências pessoais. 

C) doutrinária; seu autor almeja informar o leitor 
acerca das teorias defendidas recentemente. 

D) publicitária; seu autor quer divulgar as qualidades 
mais relevantes da pós-graduação em Harvard. 

E) acadêmica; seu autor deseja apresentar os 
últimos resultados de pesquisa na área 
administrativa. 

02. A principal ideia do Texto 1 pode ser assim 
parafraseada: 

A) Decidir fazer uma pós-graduação fora do país é 
uma caixa de surpresas. 

B) São os métodos de ensino, e não os alunos, que 
fazem a grande diferença. 

C) Ser professor não significa ser sábio, intelectual e 
alguém que tem solução para tudo. 

D) Na vida, importam mais as perguntas feitas do 
que as respostas dadas. 

E) Os filósofos já tinham previsto que não há 
solução para os problemas brasileiros da 
atualidade. 

03. O leitor encontra, no Texto 1, a informação implícita de 
que:  

A) em geral, os métodos de ensino que se adotam 
no Brasil têm formado profissionais pouco 
críticos. 

B) grandes investimentos em propagandas, por 
parte das empresas, são inúteis para alavancar 
as vendas.  

C) estudos de caso se configuram como o método 
mais apropriado para o ensino em nível de pós-
graduação. 

D) é muito comum, no Brasil, que os patrões não 
tenham interesse em conhecer a história do país. 

E) os estudantes devem perseguir o ideal de 
saberem sempre as melhores respostas para as 
perguntas. 
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04. São características que se evidenciam no Texto 1: 

1) tom bastante pessoal, que se revela, dentre 
outros recursos, pela construção de vários 
trechos na primeira pessoa do singular, como em: 
“Adorei esse novo método de ensino, e quando 
voltei [...].”. 

2) argumentação apoiada em autores clássicos; 
resultam, daí, referências a: “Uma famosa 
professora de filosofia” e aos filósofos “Aristóteles 
e Platão”.   

3) presença de trechos injuntivos, nos quais o 
narrador dialoga diretamente com o leitor, como 
se vê em:  “Se você pretende ser útil na vida, 
aprenda a fazer boas perguntas mais do que sair 
arrogantemente ditando respostas.”. 

4) marcante presença de neologismos e de 
elementos não-verbais, a exemplo do que se 
observa em: “[...] seu patrão não lhe perguntará 
quem descobriu o Brasil e não lhe pagará um 
salário por isso no fim do mês. Nem vai lhe pedir 
para resolver "4/2 = ?".”. 

 
Está(ão) correta(s): 
 

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

05. Ao escrever um texto, o autor seleciona palavras e 
expressões que atendam a seus propósitos 
comunicativos. Acerca da seleção feita pelo autor do 
Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “Um dos maiores choques de minha 
vida foi na noite anterior ao meu primeiro dia de 
pós-graduação em Administração.” (1º §), o 
termo destacado é exagerado para a sensação 
que o autor pretende descrever; daí a sua 
inadequação.  

B) Com o termo destacado no trecho: “e todos nós 
acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter 
entrado em Harvard” (1º §), o autor ratifica a ideia 
de que sua crença era bem fundamentada.  

C) No trecho: “Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará 
durante o ano, matando assim o primeiro dia de 
aula.” (2º §), o autor opta por empregar a forma 
verbal destacada em seu sentido denotativo. 

D) Com o segmento destacado no trecho: “Em 
minha experiência e na da maioria das pessoas 
que trabalham no dia a dia” (11º §), o autor 
pretendeu mencionar os trabalhos esporádicos.  

E) No trecho: “Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.” (9º §), o 
autor faz uma referência metafórica aos 
percalços com que todos nos deparamos ao 
longo da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Considerando o sentido que algumas palavras e/ou 
expressões adquirem no Texto 1, analise o que se 
afirma a seguir. 

1) Com a expressão “ledo engano” (1º §), o autor 
pretende designar um equívoco provocado por 
ingenuidade, ou por falta de informação de quem 
o cometeu. 

2) Afirmar que “a empresa gastava boas somas em 
propaganda” (3º §) equivale a afirmar que “a 
empresa investia valores vultosos em 
propaganda”. 

3) Ao utilizar a expressão “amontoado de palavras” 
(4º §), o autor pretendeu expressar a ideia não 
apenas de que havia muitas palavras, mas 
também de que elas pareciam meio 
embaralhadas, confusas.  

4) “Uma famosa professora” (10º §) equivale 
semanticamente a “uma ilustre mestra”. 

 

Estão corretas: 

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

07. Em um texto, são frequentes as construções em que 
as relações lógico-discursivas permitem mais de uma 
interpretação. Por exemplo, no trecho: “Em minha 
experiência e na da maioria das pessoas que 
trabalham no dia a dia, uma vez definido qual é o 
verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.”, o segmento 
sublinhado expressa relações de: 

A) tempo ou de condição. 
B) causa ou de consequência. 
C) tempo ou de causa. 
D) condição ou de consequência. 
E) finalidade ou de causa. 

08. Acerca de algumas escolhas morfossintáticas feitas 
pelo autor do Texto 1, assinale a alternativa incorreta.  

A) O autor optou por utilizar a forma pronominal 
destacada no trecho: “Lá não há aula de 
inauguração, na qual o professor diz quem ele é 
[...]”. Se tivesse optado pela forma “em que”, teria 
feito, igualmente, uma escolha adequada.  

B) No trecho: “Havia comentários detalhados de 
cada diretor da companhia”, a forma verbal no 
singular se justifica porque, neste caso, o verbo 
‘haver’ é impessoal. 

C) O trecho: “Deve o presidente mudar de agência 
de propaganda ou demitir seu diretor de 
marketing?” exemplifica um caso de posposição 
do sujeito. 

D) No trecho: “Eu estava acostumado a professores 
que insistiam em que decorássemos as 
perguntas que provavelmente iriam cair no 
vestibular.”, os dois termos destacados 

introduzem orações de valor restritivo. 
E) No trecho: “Uma famosa professora de filosofia 

me disse recentemente que não existem mais 
perguntas a serem feitas.”, o autor preferiu utilizar 

a forma verbal destacada no plural, mas, 
segundo a norma padrão, a forma singular estaria 
igualmente correta. 
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09. Como se sabe, efeitos especiais de sentido podem ser obtidos por meio dos sinais de pontuação. No que se refere à 
utilização desses sinais no Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “todos nós acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard” (1º §), as vírgulas que 
isolam a palavra destacada são inadequadas, pois alteram o sentido do advérbio, fazendo-o mudar de classe 
gramatical.  

B) No trecho: “Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que nunca tinha me ocorrido antes.” (3º §), o ponto 

que antecede o termo destacado, embora não seja obrigatório, é adequado às intenções do autor, que deseja 
enfatizar o segmento final. 

C) No trecho: “O que nós teríamos de fazer com aquele amontoado de palavras?” (4º §), o sinal de interrogação é 
apenas estilístico, já que não se trata, de fato, de uma pergunta.  

D) No trecho: “Temos um ensino, no Brasil, voltado para perguntas prontas e definidas, por uma razão muito simples:” 
(7º §), os dois pontos finais indicam que o autor vai introduzir uma citação. 

E) No trecho: “O maior erro que se pode cometer na vida é procurar soluções certas para os problemas errados.” (10º 
§), o autor poderia ter inserido uma vírgula após a palavra ‘vida’, para enfatizar a expressão “maior erro”. 

 
 

TEXTO 2 

 

 
Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=27
0&orderby=dateA&show=10. Acesso em 17/10/2012. 

 

10. Considerando as funções comunicativas do Texto 2, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, na esfera: 

A) jurídica. 
B) religiosa. 
C) literária. 
D) publicitária. 
E) acadêmica. 
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Conhecimentos sobre o SUS  

11. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n
o
 8.080), não 

constitui competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 

A) participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

B) assistência ao trabalhador vítima de acidente de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 

C) participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador 
nas instituições e empresas públicas e privadas. 

D) emissão de parecer conclusivo quanto à 
capacidade laboral de trabalhadores, para fins 
previdenciários. 

E) participação no controle e na fiscalização da 
produção, do transporte, da guarda e da 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos. 

12. Nas instâncias colegiadas do SUS, Conselho de 
Saúde e Conferência de Saúde, o segmento a ser 
representado de forma paritária em relação ao 
conjunto dos demais grupos é composto pelos: 

A) usuários. 
B) profissionais de saúde. 
C) prestadores de serviços de saúde.  
D) representantes do Governo. 
E) médicos. 

13. Para efeito da apuração da aplicação dos recursos 
mínimos à saúde pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, a Lei Complementar n

o
 141, de 13 de 

janeiro de 2012, não considera despesas com ações e 
serviços de saúde as referentes: 

A) ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao 
controle de qualidade promovidos por instituições 
do SUS. 

B) à remuneração do pessoal ativo da área de 
saúde em atividade nas ações previstas em lei, 
incluindo os encargos sociais. 

C) à capacitação do pessoal de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

D) ao saneamento básico de domicílios ou de 
pequenas comunidades, quando aprovado pelo 
Conselho de Saúde da esfera correspondente e 
de acordo com  diretrizes e outras determinações 
previstas em lei. 

E) à limpeza urbana e remoção de resíduos. 

14. Segundo o Ministério da Saúde, não caracteriza a 
Atenção Básica ou Primária: 

A) planejamento e programação centralizados. 
B) realização de ações setoriais e intersetoriais. 
C) trabalho desenvolvido em equipe 

multiprofissional. 
D) integração de ações programáticas e demanda 

espontânea. 
E) descrição dos usuários como processo de 

vinculação de pessoas, famílias ou grupos a 
profissionais ou equipes. 

 

15. No âmbito do SUS, o “conjunto de ações e serviços de 
saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade 
da assistência à saúde” é denominado: 

A) Região de Saúde. 
B) Rede de Atenção à Saúde. 
C) Polo de Saúde. 
D) Distrito Sanitário. 
E) Mapa da Saúde. 

16. Segundo o Decreto n
o
 7.508, de 28 de junho de 2011, 

a garantia de acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica: 

A) abrange somente usuários assistidos por ações e 
serviços de saúde do SUS. 

B) é restrita aos usuários do SUS que pagam a 
previdência social. 

C) refere-se somente aos usuários do SUS que 
alegam ser pobres na forma da lei. 

D) refere-se somente aos medicamentos prescritos 
no âmbito da Atenção Primária do SUS. 

E) pressupõe que o medicamento tenha sido 
prescrito por profissional de saúde no exercício 
regular de suas funções em serviços de saúde de 
qualquer natureza (SUS ou não SUS). 

17. Entre as estratégias de atenção à saúde no SUS, está 
a rede formada pelos Centros de Apoio Psicossocial 
(CAPS I, II e III, CAPSi, CAPSad). Sobre a 
organização e o funcionamento desses serviços de 
saúde, é correto afirmar que: 

A) para ser atendido em um CAPS, o usuário 
precisa ser obrigatoriamente referenciado pela 
Saúde da Família. 

B) somente os usuários com antecedentes de 
internações psiquiátricas podem ter acesso aos 
CAPS. 

C) a clientela dos CAPS deve ser formada de 
pessoas com grave comprometimento psíquico, 
incluindo os transtornos relacionados às 
substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e 
também crianças e adolescentes com transtornos 
mentais. 

D) em todas as modalidades de CAPS, há leitos 
disponíveis, quando necessário, para internação 
de pacientes. 

E) todos os CAPS devem funcionar em área física 
vinculada a uma estrutura hospitalar. 

18. A expressão “Vigilância em Saúde”, usada no âmbito 
do SUS, se refere a: 

A) uma nova denominação da vigilância 
epidemiológica. 

B) um processo de trabalho restrito à vigilância 
sanitária. 

C) um conjunto de ações integradas de promoção 
da saúde da população, vigilância, proteção, 
prevenção e controle das doenças e agravos à 
saúde. 

D) um processo de trabalho restrito à vigilância 
ambiental. 

E) uma nova denominação da atenção primária em 
saúde. 
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19. Em relação à transição nutricional que vem ocorrendo 
no Brasil em anos recentes, é incorreto afirmar que se 
observa: 

A) tendência de queda da desnutrição em crianças 
menores de cinco anos, no território nacional. 

B) persistência da magnitude elevada da anemia em 
crianças menores de cinco anos e em gestantes, 
em várias regiões brasileiras. 

C) tendência de aumento da prevalência da 
obesidade (IMC ≥ 30kg/m

2
) em adultos (≥ 18 

anos), no território nacional. 
D) proporção de baixo peso ao nascer (<2.500g) 

maior do que 10%, no território nacional. 
E) melhora da nutrição infantil na Região Nordeste 

do Brasil.  

20. Segundo dados do Ministério da Saúde, a primeira 
causa de mortalidade por neoplasia no sexo feminino, 
no Brasil, em anos recentes, está vinculada: 

A) à traqueia, aos brônquios e aos pulmões. 
B) ao cólon, reto e ânus. 
C) ao estômago. 
D) ao colo uterino. 
E) à mama. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21. A Lei de nº 7.498/86, que regulamenta o exercício 
profissional, preconiza que são atividades privativas 
do Enfermeiro: 

1) prestar cuidados diretos a pacientes graves, 
incluindo entubação endotraqueal. 

2) participar de projetos de reforma ou construção 
de unidades de internação. 

3) prestar cuidados ao recém-nascido. 
4) prestar assistência obstétrica em Emergências e 

executar partos com distócia. 
 

Estão corretas, apenas: 

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

22. Uma enfermeira atendeu o cliente internado na sua 
unidade impondo ordens, inferiorizando-o e não 
acatando suas opiniões. Por esses atos, a penalidade 
prevista por lei para esta profissional é de: 

A) advertência verbal.  
B) multa, apenas. 
C) censura, apenas. 
D) suspensão do exercício profissional. 
E) multa ou censura. 

23. Segundo o Ministério da Saúde, são atendidas 
anualmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) cerca 
de 250.000 mulheres vítimas de complicações de 
aborto. Sobre o aborto séptico, é correto afirmar que: 

A) o quadro de membranas rotas é invariavelmente 
percebido pela mulher. 

B) icterícia e obnubilação são sintomas iniciais do 
caso. 

C) a tipagem sanguínea e o coagulograma são 
exames dispensáveis neste tipo de agravo. 

D) ao hemograma percebe-se leucocitose ou 
leucopenia, dependendo do agente bacteriano 
causador da infecção. 

E) ultrassom, raio X e tomografia computadorizada 
do abdômen são exames contraindicados neste 
caso. 

24. Para realizar a aferição da Pressão Arterial na 
gravidez, é recomendado que: 

A) o esfigmomanômetro esteja calibrado e o 
manguito tenha 3/4 do tamanho adequado ao 
diâmetro do braço. 

B) a gestante repouse por, no mínimo, 30 minutos, e 
seu braço não esteja garroteado pela manga 
apertada. 

C) a Pressão Arterial Diastólica seja fornecida pelo 
4º som de Korotkoff (som de abafamento) ou 5º 
som de Korotkoff (desaparecimento). 

D) a gestante mantenha o decúbito lateral direito, ou 
a posição supina. 

E) a aferição seja repetida após 30 minutos. 

25. O Ministério da Saúde refere que, dentre as formas 
hipertensivas, a eclâmpsia é a principal causa de 
morte materna, com incidência de até 14% do total. A 
respeito da eclampsia, analise as proposições abaixo. 

1) É precedida por cefaleia, alterações visuais, 
agitação psicomotora e hiperreflexia.  

2) A amaurose é uma complicação que precede o 
descolamento total da retina e o infarto do lobo 
occipital.  

3) Cianose, torpor e febre acima de 39ºC não 
interferem no prognóstico do quadro. 

4) A frequência cardíaca do feto pode alterar-se, 
ocorrendo bradicardia fetal, que se pode reverter 
entre 3 a 5 minutos após a convulsão.  
 

 

Estão corretas, apenas:  

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

26. O Descolamento Prematuro da Placenta (DPP) é a 
separação abrupta da placenta, antes do parto do 
concepto, e ocorre em gestações de 22 semanas ou 
mais. A respeito deste agravo, é correto afirmar que: 

A) os exames para determinação do tempo de 
sangramento e do tempo de coagulação são 
decisórios na avaliação do quadro. 

B) o acesso venoso destina-se à infusão do volume 
e medida de PVC, e utiliza-se o intracath por 

jugular ou subclávia. 
C) a reposição do volume é feita por cristaloides, 

podendo chegar a 2000 ml em infusão rápida, 
conforme a gravidade do caso. 

D) a sonda vesical de demora para medir o fluxo 
urinário (↓ 20 ml/2 horas) oferece a avaliação 
direta da volemia circulante. 

E) a avaliação dos sinais vitais deve ser realizada a 
cada quatro horas.   
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27. A avaliação adequada da mulher no momento do parto 
representa um passo indispensável para garantir que 
ela possa exercer a maternidade com segurança e 
bem-estar. Sobre as ações a serem realizadas, 
analise as proposições a seguir. 

1) A anamnese prescinde de informações como 
antecedentes obstétricos, mórbidos, data da 
última menstruação, entre outros.  

2) A suspeita de amniorrexe prematura ou 
sangramento genital é indicativo de exame 
especular de rotina, antes da escolha do toque.  

3) Os toques vaginais após o diagnóstico podem ser 
postergados, até que a gestante se encontre na 
fase ativa do trabalho de parto.  

4) O examinador não precisa ter parcimônia para 
utilização dos toques vaginais se houver 
amniorrexe prematura.  

5) Quando houver sangramento vaginal, o toque 
deve ser realizado em condições controladas, 
pois pode tratar-se de placenta prévia.  

   

Estão corretas, apenas:  

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

28. Na assistência à mulher em trabalho de parto, uma 
conduta adequada é: 

A) realizar obrigatoriamente a tricotomia dos pelos 
pubianos, pois existem evidências científicas 
claras de que sua realização reduz a incidência 
de infecção da episiotomia.  

B) abandonar a prática do enteroclisma ou enema 
rotineiro no início do trabalho de parto, pois este 
procedimento traz apenas desconforto à 
parturiente e onera sobremaneira os custos da 
assistência ao parto. 

C) não contraindicar a alimentação leve, pois a 
cesárea é uma cirurgia de pequeno porte e o 
parto normal é um procedimento natural. 

D) orientar a gestante a permanecer em decúbito 
dorsal horizontal, pois esta posição aumenta o 
fluxo uterino e placentário. 

E) evitar a rotura artificial da bolsa, utilizando-se 
este procedimento apenas em situações em que 
ele seja benéfico, como no caso de algumas 
distócias funcionais.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. No choque cardiogênico a assistência de enfermagem 
deve incluir: 

1) realização de balanço hídrico rigoroso, medindo a 
urina a cada hora pelo cateter urinário.. 

2) pesagem diária. 
3) mudança de decúbito frequentemente para 

promover a ventilação e manter a integridade 
cutânea. 

4) avaliação neurológica de 6 em 6 horas, usando a 
escala de coma de Glasgow. 

5) auscultação de sons intestinais à cada seis 
horas. 

 

Estão corretas, apenas: 

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

30. Para se obter 250 ml de soro fisiológico a 0,9% a partir 
de 250 ml de água destilada e cloreto de sódio (sódio 
a 20%), com ampolas com 10 ml, deve(m) ser 
acrescentado(s) à água destilada: 

A) 25 g de cloreto de sódio a 20%. 
B) 2,5 ampolas de cloreto de sódio a 20%. 
C) 22,5 ampolas de cloreto de sódio a 20%. 
D) 225 g de cloreto de sódio a 20%. 
E) 1,1 ampola de cloreto de sódio a 20%. 

31. Ao realizar a avaliação respiratória, o enfermeiro deve 
saber que é indicativo da função respiratória normal: 

A) a escuta de ruídos adventícios, com crepitações 
finas ou médias.  

B) a percepção, à percussão, de macicez e 
hiperressonância. 

C) a verificação, à inspeção, de uso de músculos 
auxiliares para ajudar na respiração. 

D) a observação de que a percussão é ressonante e 
de que ocorre excursão diafragmática de 3 a 5 
cm. 

E) a escuta de ruídos adventícios, com crepitações 
sobre os lobos superiores.  

32. Uma enfermeira, ao realizar a avaliação neurológica 
em motociclista vítima de acidente, aplica a Escala de 
Coma de Glasgow. O paciente abre os olhos, em 
resposta à dor, emite como resposta verbal sons 
incompreensíveis e, como resposta motora, apresenta 
flexão anormal ao estímulo. Esses indícios devem 
levar a enfermeira à seguinte interpretação da 
pontuação da Escala de Glasgow: 

A) 2, 4 e 3. 
B) 4, 2 e 3. 
C) 2, 2 e 3. 
D) 2, 4 e 2. 
E) 2, 3 e 1. 
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33. Sobre a assistência perioperatória, é correto afirmar 
que: 

A) essa expressão é usada para definir a assistência 
prestada no período que antecede a cirurgia. 

B) inclui a alta no mesmo dia da cirurgia. 
C) neste período há menor incidência de infecção 

hospitalar. 
D) envolve um jejum prolongado antes da cirurgia. 
E) compreende os cuidados de enfermagem nas 

fases pré, intra e pós-operatória. 

34. A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) tem 
como objetivo assegurar a oferta dos cuidados na 
transição da fase intraoperatória para a fase pós-
operatória imediata. A alta desta unidade ocorre 
quando: 

1) na anestesia geral, os sinais vitais estiverem 
estáveis por, pelo menos, 10 minutos, e dentro 
dos limites normais.  

2) observar-se apenas um leve efeito restante da 
anestesia geral, mesmo que o paciente não 
esteja responsivo e orientado no tempo e no 
espaço.  

3) na anestesia regional, a sensibilidade estiver 
restaurada, e a circulação intacta.  

 

Está(ão) correta(s):  

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

35. Náuseas, vômitos, agitação, insônia, sede, 
constipação, flatulência e dor são desconfortos que 
ocorrem no período pós-operatório e podem estar 
relacionados à anestesia geral e ao procedimento 
cirúrgico. A respeito dessas ocorrências, é correto 
afirmar que: 

A) náuseas e vômitos ocorrem em relação inversa à 
idade do paciente que se opera. 

B) o pico da dor pós-operatória ocorre entre 12 e 36 
horas após a cirurgia. 

C) as mulheres são mais tolerantes à constipação e 
à dor causada pelos gases, no pós-operatório. 

D) o paciente deve ser mantido sob analgesia, pois 
é responsabilidade da enfermagem mantê-lo livre 
da dor. 

E) nas cirurgias vasculares de membros inferiores 
está indicado o uso de sonda nasogástrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. A assistência ao idoso compreende algumas 
peculiaridades, necessárias à manutenção da 
qualidade e ao respeito à dignidade do paciente. Na 
administração de medicamentos aos idosos, o 
enfermeiro deve ter conhecimento dos seguintes 
aspectos importantes: 

A) a diminuição da acidez gástrica e alterações nas 
vilosidades intestinais não alteram a absorção 
dos medicamentos. 

B) anti-inflamatórios não esteroides e 
anticolinérgicos são drogas que não produzem 
efeitos colaterais. 

C) o aparecimento de reações adversas não sofre 
interferência do número de drogas administradas. 

D) a atividade enzimática, a síntese de proteínas e o 
tamanho do fígado alteram a absorção dos 
medicamentos. 

E) as reações alérgicas aos medicamentos 
diminuem com a idade. 

37. O Diabetes Mellitus é uma doença de incidência 

crescente e que aumenta com a idade, interferindo na 
qualidade de vida. É causa de insuficiência renal, 
amputação de membros, cegueira, problemas 
cardiovasculares e morte. São indicativos da doença: 

1) diagnóstico prévio de ovários policísticos.  
2) ocorrência, além dos sintomas clássicos, de 

letargia e balanopostite.  
3) desenvolvimento de cetoacidose, frequente em 

pessoas idosas.  
4) a polidipsia, que em idosos é responsável pelo 

coma. 
 

Estão corretas, apenas:  

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

38. Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e 
humanizada é fundamental para a saúde materna e 
neonatal, sendo necessário construir um novo olhar 
sobre o processo saúde/doença. Para assistência a 
mulher neste período, analise as seguintes 
proposições. 

1) ABO-Rh e hemoglobina/hematócrito são exames 
laboratoriais que devem ser realizados na quinta 
consulta.  

2) A glicemia em jejum e o VDRL são realizados 
apenas na segunda consulta.  

3) A sorologia para toxoplasmose, se disponível, 
deve ser realizada na primeira consulta.  

4) Testagem anti-HIV, com um exame na primeira 
consulta e outro próximo à 30ª semana de 
gestação, deve ser realizada sempre que 

possível. 
 

Estão corretas, apenas:  

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

 

  PATAL E PUERPÉRIO 
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39.  Durante o atendimento ao paciente com lesões 
abdominais, o enfermeiro deve:  

1) avaliar a permeabilidade das vias aéreas, a 
respiração e a circulação. 

2) iniciar a reanimação, se for indicada. 
3) controlar sangramento e preparar-se para tratar o 

choque. 
4) verificar que, se houver pulso carotídeo, a 

pressão sistólica é de, no mínimo, 40 mm de Hg.   
5) administrar Ringer com lactato ou soro fisiológico 

a 0,9%, para reposição de volume, até que exista 
sangue disponível. 

 
Estão corretas:  

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

40. Sobre o lavado peritoneal, analise as proposições 
abaixo.  

1) É um exame utilizado para esclarecer a causa da 
lesão abdominal. 

2) Trata-se de um exame indicado quando ocorrem 
lesões abdominais múltiplas. 

3) É uma irrigação da cavidade peritoneal com 
Ringer Lactato, a fim de avaliar os efeitos do 
trauma. 

4) Consiste de exame minucioso do exsudato 
peritoneal. 

5) Utiliza-se o cateter de diálise peritoneal para a 
irrigação do peritônio. 

 
Estão corretas, apenas:                  

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

41. Sobre a absorção de medicamentos, é correto afirmar 
que: 

A) refere-se à velocidade de inserção da droga no 
local da administração. 

B) a velocidade da absorção está vinculada 
diretamente à biotransformação. 

C) ela sofre interferência da solubilidade em lipídios 
e da área corporal. 

D) a velocidade da absorção está intimamente 
ligada à velocidade de excreção da droga. 

E) os medicamentos com pH básico são absorvidos 
mais rapidamente no estômago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Sobre a vacina contra a Febre Amarela, analise as 
proposições abaixo. 

1) Pode ser observada, como manifestação 
neurológica, a síndrome de Guillian Barré.  

2) São comuns as reações de hipersensibilidade, 
como erupções cutâneas, urticária e 
broncoespasmos.  

3) Está contraindicada para as pessoas que 
apresentam hipersensibilidade à ingestão de ovo.  

 

Está(ão) correta(s): 

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

43. Durante o atendimento ao paciente com lesões 
abdominais, deve-se:  

1) avaliar a permeabilidade das vias aéreas, a 
respiração e a circulação. 

2) instalar cateter uretral externo, para evitar 
obstrução da uretra. 

3) controlar sangramento e preparar-se para tratar o 
choque. 

4) instalar uma cânula de Guedel, para evitar a 
oclusão da laringe pela língua. 

5) monitorar a amilase sérica, pois sua elevação 
indica lesão hepática ou perfuração do trato 
gastrintestinal. 

 

Estão corretas: 

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

44. Nas infecções urinárias, a assistência de enfermagem 
deve incluir: 

1) investigação de história pregressa de infecção do 
trato urinário. 

2) exame para identificar hipersensibilidade 
suprapúbica ou massas abdominais passíveis de 
indicar  um processo mais grave. 

3) estímulo ao uso de talco e desodorantes vaginais 
perfumados, como forma de prevenir as 
infecções urinárias. 

4) orientação para o paciente evitar irritantes da 
bexiga, como café, álcool, refrigerante e 
aspartame. 

5) orientação para o paciente prevenir infecções, 
urinando antes e imediatamente após as relações 
sexuais. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 3 e 5. 
B) 1, 4 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 2, 3 e 5. 
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45. Na insuficiência renal crônica, a assistência de 
enfermagem deve incluir: 

1) monitoração da dieta quanto a alimentos ricos em 
lipídios, visto que eles têm maior poder de 
preservação das proteínas e fornecem calorias 
adicionais. 

2) estímulo ao uso de laxantes e catárticos que 
contenham magnésio ou fósforo, para prevenir 
constipação. 

3) pesagem do paciente diariamente, para fornecer 
o índice de equilíbrio hídrico, esperando uma 
perda de peso de 0,25 a 0,5 Kg por dia. 

4) incentivo a uma dieta rica em fibras, evitando 
frutas e vegetais ricos em potássio. 

5) manutenção da integridade da pele através da 
higienização correta, utilizando-se sabão neutro e 
bicarbonato de sódio  na água do banho. 

 

Estão corretas: 

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

46. Na trombose venosa, a assistência de enfermagem 
deve incluir: 

1) inspeção das unhas quanto ao espessamento e à 
opacidade. 

2) observação da simetria ou assimetria das pernas. 
3) verificação de edema no espaço poplíteo, 

tornozelo ou região suprapúbica. 
4) aplicação de compressa morna para promover a 

circulação e reduzir a dor. 
5) avaliação de todos os locais de acesso venoso 

quanto a sinais e sintomas de infecção. 
 

Estão corretas, apenas: 

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

47. A sondagem nasogástrica é um procedimento 
necessário em vários distúrbios gastrointestinais. 
Sobre ele, é correto afirmar que: 

A) a sonda mais indicada para esse procedimento é 
a sonda de Salen. 

B) a(s) prótese(s) móvel(is) não precisa(m) ser 
retirada(s) antes da execução do procedimento, 
pois não interfere(m) na hora da introdução da 
sonda. 

C) na lubrificação da sonda deve ser utilizado um 
lubrificante hidrossolúvel, para evitar a 
pneumonia aspirativa. 

D) ao se confirmar a localização da sonda através 
do conteúdo aspirado, este deve ter pH igual ou 
menor que 3, e aspecto verde-claro. 

E) ao se introduzir a sonda na narina, ela deve ser 
girada delicadamente 270 graus, após 
ultrapassar as coanas. 

 

48. Sobre a hérnia abdominal, é correto afirmar que: 

A) ela pode resultar da diminuição da pressão intra-
abdominal, devido à obesidade, à gravidez, ao 
esforço, à tosse e ao levantamento de peso. 

B) na hérnia incisional ocorre protrusão intestinal, 
devido à fraqueza da parede abdominal, após 
comprometimento da cicatrização por infecção. 

C) a hérnia periestomal surge por defeito fascial ao 
redor do estoma e se projeta para fora do tecido 
subcutâneo. 

D) a hérnia umbilical é resultante da desinvaginação 
da alça intestinal na região do umbigo, devido à 
falha de fechamento do orifício umbilical. 

E) a hérnia inguinal consiste na infiltração da alça 
intestinal no canal inguinal e é mais comum em 
mulheres. 

49. Nas obstruções intestinais, a assistência de 
enfermagem no pós-operatório deve incluir: 

1) avaliação da natureza e localização da dor, 
presença de distensão abdominal, flatos, vômitos 
e evacuações. 

2) ausculta de ruídos hidroaéreos e avaliação dos 
sinais vitais. 

3) investigação do sinal de psoas positivo, 
solicitando ao paciente que tente elevar a coxa 
direita. 

4) palpação do abdome no quadrante inferior direito, 
para avaliar a hipersensibilidade dolorosa. 

5) avaliação do sinal do obturador positivo, 
flexionando o quadril direito e o joelho, rodando a 
perna internamente. 

 

Estão corretas, apenas: 

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

50. No edema agudo do pulmão, a assistência de 
enfermagem deve incluir:  

1) avaliação de sinais e sintomas de hipóxia, como 
agitação, confusão e cefaleia. 

2) ausculta frequente dos campos pulmonares, para 
observar sibilos, roncos e estertores finos.   

3) explicação ao paciente de todas as terapias 
administradas, enfatizando a importância do uso 
da máscara de oxigênio.  

4) verificação de sopro pansistólico na região para-
esternal no quarto espaço intercostal. 

5) colocação do paciente em posição ereta, cabeça 
e ombros para cima, pés e pernas penduradas, 
para melhorar a oxigenação. 

 

Estão corretas, apenas: 

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