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ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 

30 (trinta) de Conhecimentos Específicos da Função de opção do candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 (questões de 01 a 08) 

 

A escolha é sua 
 

Mata-se ao volante no Brasil mais do que puxando o gatilho de revólveres. Motoristas que beberam e os 

imprudentes fazem mais vítimas fatais no país, em um ano do que a guerra entre o governo sírio e os insurgentes 

armados. Mais pessoas morreram em acidentes de trânsito, aqui do que em três anos de guerra no Iraque.  
As estatísticas oficiais registraram 43 000 mortos no trânsito, no ano de 2011, o que já seria um espanto. Mas os 

números verdadeiros põem o Brasil em primeiro lugar no trágico ranking mundial de mortos no trânsito por 100000 

habitantes. As autoridades que gostam tanto de exibir dados sobre o desempenho internacional do país deveriam deixar 

o ufanismo de lado e colocar a letalidade nas ruas e estradas no primeiro lugar de sua lista de prioridades. Sim, são de 

responsabilidade dos governos a péssima sinalização, a fiscalização porosa e as estradas mal construídas e carcomidas 

por falta de manutenção adequada.  

Mas as responsabilidades não se esgotam no governo. Quem mata alguém no trânsito por estar dirigindo depois 

de ingerir bebida alcoólica ou agindo irresponsavelmente ao volante fez a escolha individual de se comportar assim. 

Com os novos aplicativos de celular que tornam mais fácil chamar um táxi, a oferta de cerveja sem álcool e a 

solidariedade dos amigos, correr risco e pôr os outros em risco é uma decisão pessoal. Um mau patrão pode até obrigar 

um motorista profissional a dirigir mais horas do que a lei permite, mas, ainda assim, existe escolha - e ela deve ser a de 
recusar-se a fazê-lo e denunciar o abuso.  

Se o Brasil quer avançar em seu processo civilizatório, é hora de as pessoas serem responsabilizadas pelas 

escolhas que fazem na vida. Pôr a culpa da criminalidade na sociedade, nos males do capitalismo, na desigualdade 

social ou nos maus-tratos sofridos na infância não leva a nada. Atrapalha o diagnóstico do problema e torna impossível 

sua solução. O mesmo raciocínio vale para o trânsito. Quem se senta ao volante de um carro ou pega o guidão de uma 

motocicleta sem condições de dirigir e alguém que, tendo a chance de estar no banco de passageiros, em um táxi ou 

ônibus ou, ainda, de caminhar, optou por correr riscos. Que as pessoas paguem por suas más escolhas individuais é uma 

das grandes garantias de bem-estar e progresso coletivo. 
Texto adaptado da Revista Veja. 7 de agosto de 2013, p. 12. 

 

01. Após a leitura do texto, conclui-se que o autor 

 

A) revela as mortes ocorridas ao volante nos países da Síria e do Iraque. 

B) faz uma crítica às autoridades governamentais, culpando-as de serem as únicas responsáveis pelas mortes ocorridas no 

trânsito, aqui no Brasil. 

C) corrobora a ideia de que, se se quer um país evoluído, todos os brasileiros devem se responsabilizar pelas suas escolhas. 

D) sugere punição para as pessoas que garantem o bem-estar coletivo mediante suas escolhas. 

E) declara ser o brasileiro um povo que aprecia correr riscos, poupando sempre o semelhante. 
 

02. Analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Em “Mas as responsabilidades não se esgotam no governo.”(3º parágrafo), o elemento de coesão “mas” tem valor 
semântico de contraste, podendo ser substituído por todavia. 

(   )  Em “...correr risco e pôr os outros em risco é uma decisão pessoal.” (3º parágrafo), o conector “e” liga orações de 

mesmo valor sintático, estabelecendo entre elas uma ideia de adição. 

(   )  “Se o Brasil quer avançar em seu processo civilizatório...”,.”(4º parágrafo), o termo sublinhado inicia a oração que 

expressa uma condição para que ocorra o fato expresso na oração principal. 
(   )  “As autoridades que gostam tanto de exibir dados sobre o desempenho internacional do país...”, .”(2º parágrafo), o 

termo sublinhado estabelece relação entre as palavras, com valor semântico de assunto. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F, F, V, F B) V, F, F, V C) F, F, V, V D) V, V, V, V E) F, F, F, F 

 

03. No fragmento “Mata-se ao volante no Brasil mais do que puxando o gatilho de revólveres.”, o pronome está colocado 

depois do verbo, resultando em uma ênclise. 

Em qual das alternativas abaixo, a colocação do pronome está em desacordo com as normas gramaticais? 

 

A) Em tratando-se de engarrafamento, a solução é a paciência. 

B) No Brasil, morre-se mais de acidente de trânsito que de câncer. 

C) Os motoristas brasileiros não se conscientizam de que bebida e direção não combinam. 

D) Paulo foi atropelado, e o carro que o atingiu não prestou socorro. 
E) Deus o acompanhe, motoqueiro! 
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04. Sobre Acentuação Gráfica, analise os itens abaixo: 

 

I. Os termos “álcool” e “vítimas” são proparoxítonos, logo se acentuam. 
II. Os termos “país” e “malconstruída” se acentuam por apresentarem hiatos tônicos. 

III. Os termos “más” e “até” recebem acento por serem monossílabos tônicos. 

IV. Acentua-se o termo “táxi” por ser paroxítono terminado em i. 

 

Estão CORRETOS 
 

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

 

05. A vírgula foi empregada no fragmento “Se o Brasil quer avançar em seu processo civilizatório, é hora de as pessoas 

serem responsabilizadas pelas escolhas que fazem na vida.” para separar a oração principal da oração subordinada 

adverbial. 

Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula desobedece à norma culta da língua. 
 

A) Nos últimos anos, aumentou bastante o número de motos no trânsito brasileiro. 

B) Em relação ao trânsito, o mundo avança, e o Brasil retrocede. 

C) A precariedade das estradas é causa para as fatalidades, mas precisamos nos conscientizar de que o brasileiro dirige muito 

mal. 

D) A Lei Seca permite a punição dos que dirigem embriagados em locais públicos, durante a noite. 

E) Pai, mãe e filho sobre uma moto, sem capacete – cena comum no dia a dia, das cidades brasileiras. 

 

06. No fragmento “Um mau patrão pode até obrigar um motorista profissional a dirigir mais horas do que a lei permite...”, 

o termo ‘mau’ concorda com o termo ao qual lhe atribui uma característica – patrão -, classificando-se como 

adjetivo. 

Qual alternativa abaixo apresenta erro quanto à Concordância Nominal? 

 
A) É proibida a entrada de pessoas alcoolizadas em ambientes escolares. 

B) Cerveja é bom, mas não combina com direção. 

C) Os motoristas responsáveis estão quites com o DETRAN. 

D) Seguem inclusas as multas registradas na região Nordeste. 

E) Estamos todos alertas quanto à Lei Seca. 

 

07. Observe os fragmentos a seguir: 
 

1. “Mata-se ao volante no Brasil mais do que puxando o gatilho de revólveres.”  
 

2.  “Motoristas que beberam e os imprudentes fazem mais vítimas fatais no país em um ano do que a guerra entre o 

governo sírio e os insurgentes armados.” 
 

3.  “Mais pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui do que em três anos de guerra no Iraque.” 
 
Sobre esses fragmentos, analise os itens abaixo: 
 

I. Há, em todos, a ideia de comparação. 
II. No 2º fragmento, a forma verbal “beberam” concorda com o antecedente do pronome relativo “que” – 

“motoristas.” 

III. No 1º fragmento, o termo “se” é um pronome denominado de índice de indeterminação do sujeito, por não se 

conhecer quem pratica a ação de matar. 

IV. Nos fragmentos 2 e 3, as formas verbais sublinhadas exigem complemento regido de preposição. 
 
Estão CORRETOS 

 

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

 

08. Analisando-se o fragmento “Um mau patrão pode até obrigar um motorista profissional a dirigir mais horas do que 

a lei permite, mas, ainda assim, existe escolha - e ela deve ser a de recusar-se a fazê-lo e denunciar o abuso.”, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) os termos sublinhados expressam o significado de quantidade. 

B) apenas o 1º termo expressa o significado de quantidade. 

C) apenas o 2º termo sublinhado expressa o significado de quantidade. 
D) o 1º termo sublinhado expressa o significado de quantidade e o 2º, de conclusão. 

E) o 2 º termo sublinhado expressa o significado de contraste e o 1º, de adição. 
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Texto 02 (questões 09 e 10) 
 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-AmcYavrQLHw/T4LVD2KY63I/AAAAAAAAAFs/vw4iNatTcPk/s1600/charge08-04-2012..JPG 

 

09. Ao se ler a tirinha, 
 
A) percebe-se que há uma contradição de ideia, registrada nos termos atrasado e adiantado. 

B) nota-se que horário é algo sempre cumprido por todos os seus personagens. 

C) observa-se que a morte sempre ocorre no dia marcado. 

D) verifica-se que um dos seus personagens chegou ao destino final conforme o que estava agendado para ele. 
E) tem-se a certeza de que a imprudência é característica de quem respeita o semelhante. 

 

10. Analisando-se a tirinha, percebe-se que há, no 6º quadrinho, um erro quanto ao emprego do acento indicador de 

crase. 

Qual das alternativas abaixo apresenta o acento grave em desacordo com a norma padrão da língua? 

 

A) A violência no trânsito é a segunda maior causa de morte no nosso país, à frente até de homicídios. 

B) Morte gerada pela violência no trânsito é um efeito do desrespeito às leis e da má qualidade dos motoristas. 

C) Os jovens, principais vítimas do trânsito, têm direito à habilitação a partir dos 18 anos. 

D) Mais de 95% dos acidentes no país estão relacionados à combinação de imperícia e irresponsabilidade. 

E) Ao cometer uma infração, o motorista deve voltar à casa para refletir sobre o seu ato. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

11. A verificação dos SSVV é uma das atribuições do Técnico de Enfermagem. Sobre pulso radial, coloque V nas 

afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

( ) A mensuração da frequência do pulso deve ser feita em 15 segundos e multiplicados por 4,  não sendo indicado 
contar durante 1 minuto. Em pessoas adultas, considera-se normal a frequência entre 40 e 80bat/min em repouso.  

( ) No déficit de pulso, o número de batimentos cardíacos é maior que o número de pulsações na artéria radial.  

( ) Arritmias cardíacas, extrassistolia, fibrilação atrial, bloqueio cardíaco são ritmos de pulso que podem ocorrer em 

intervalos iguais ou variáveis.  

( ) A amplitude do pulso é avaliada pela sensação captada em cada pulsação e está diretamente relacionada com o 

grau de enchimento da artéria; pode ser classificada em pulso mole, mediano e duro.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F – F B) F – V – V – F C) F – F – F – F D) F – V – V – V E) V – V – V – F 

http://4.bp.blogspot.com/-AmcYavrQLHw/T4LVD2KY63I/AAAAAAAAAFs/vw4iNatTcPk/s1600/charge08-04-2012..JPG
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12. Sobre a classificação da pressão arterial em maiores de 18 anos, relacione a coluna 2 com a coluna 1. 

 

Coluna 1 

 

Coluna 2 

(1) 130-139/85-89 mmHg ( ) Hipertensão estágio 1 

(2) 160-179/100-109 mmHg ( ) Pressão limítrofe 

(3) 140-159/90-99 mmHg ( ) Hipertensão estágio 2 

(4) < 120/<80 mmHg ( ) Pressão ótima 

 

Assinalee a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

13. Sobre aplicação de frio e calor em pacientes, leia as afirmativas abaixo: 

 

I. Na aplicação de calor, ocorre a vasodilatação periférica, resultando no aumento da velocidade do fluxo sanguíneo 
bem como o relaxamento e aumento da pressão sanguínea capilar.  

II. A aplicação de calor favorece o aporte de oxigênio e nutrientes nos tecidos e aumenta o metabolismo celular.  

III. Na aplicação de frio, ocorre a vasoconstricção de uma determinada área, diminuição da viscosidade do sangue e 

aumento do metabolismo basal de redução da temperatura corporal. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III.  

B) apenas I e III.  

C) apenas I. 

D) apenas II. 

E) apenas I e II. 

 

14. Sobre a posição para exames, relacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1. 
 

Coluna 1 
 

Coluna 2 

1. Genupeitoral (   ) Paciente deitada em decúbito dorsal, coxas afastadas e flexionadas sobre o abdome, usar perneiras. 

Posição objetiva realizar  parto. 

2. Ginecológica (   ) Paciente deitada em decúbito dorsal, MMII flexionados e afastados. Posição objetiva sondagem 

vesical em mulheres. 

3. Litotimia (   ) Paciente ajoelhado e com o peito apoiado na cama, joelhos ligeiramente afastados. Posição 

objetiva exames retais. 

4. Trendelemburg (   ) Paciente em decúbito dorsal, com pernas e pé acima do nível da cabeça. Posição objetiva realizar 

cirurgias vasculares. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. Sobre limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e equipamento, leia as afirmativas abaixo e coloque V para 

as Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

(   )  Artigos semicríticos são destinados a procedimentos invasivos em pele e mucosas adjacentes, tecidos 
subepiteliais e sistema vascular. Esses artigos requerem esterilização. Ex: material de implante.  

(   )  Desinfecção é um processo pelo qual há eliminação ou destruição de todos os organismos na forma vegetativa, 

independente de serem patogênicos ou não, presentes nos artigos e objetos inanimados.  

(   )  O gluteraldeído é o agente mais utilizado na desinfecção, na concentração de 2% e por um período de exposição 

de 30 minutos. O gluteraldeído é mais usado na desinfecção de artigos semicríticos e instrumentos sensíveis a 

calor.  

(   )  O hipoclorito está indicado para desinfecção e descontaminação de superfícies e de artigos plásticos e borracha; 

também é utilizado em superfícies de áreas de lavanderia, lactário e copa.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

A) V, V, V, V B) V, F, F, V  C) F, V, V, V  D) V, V, F, F E) F, V, F, V 
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16. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), leia as afirmativas abaixo: 
 

I. O método mais utilizado para mensurar a pressão arterial (PA) é baseado no uso do estetoscópio e do 

esfigmomanômetro, sendo dispensado o uso do estetoscópio na mensuração da PA diastólica, pois essa 

mensuração pode ser feita no pulso radial por palpação.  

II. São procedimentos indicados para mensurar a PA: O paciente não deve ingerir bebida alcoólica, café ou alimentos 
e não fumar por 30 minutos antes da verificação, devendo o examinador colocar o manguito acima da fossa cubital 

cerca de 2 a 3 cm, sem deixar folga. 

III. O paciente que apresenta PA = 150 x 100 mmHg é classificado como hipertensão estágio 3. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I e III, apenas. E) III, apenas. 

 

17. Sobre o câncer, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Os tumores malignos apresentam duas propriedades peculiares: invasão dos tecidos circunvizinhos e 

comprometimento a distância.  

(   )  Os tumores malignos apresentam crescimento rápido, infiltrativo com delimitação imprecisa.  

(   )  Denomina-se condrossarcoma tumor maligno do tecido muscular liso.  

(   )  Hiperplasia é um aumento localizado e autolimitado do número de células de um órgão ou tecido.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V, F, F, V  

B) V, V, F, V   

C) F, F, V, V   

D) F, V, F, V  

E) V, V, V, V 
   

 

18. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo 

às internações em hospitais psiquiátricos. Sobre os CAPS, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) O CAPS objetiva prestar atendimento ao doente psiquiátrico internado em hospital geral.  

B) O CAPS é um espaço virtual; os profissionais vinculados a esses serviços prestam atendimento aos pacientes do PSF, 

quando solicitados.  

C) Só podem ser atendidos nos CAPS usuários que já passaram por internações em hospitais psiquiátricos.  

D) O CAPS II – funciona em municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes, das 8 às 18h de segunda a sexta, 

podendo ter um terceiro período até às 21 horas.  

E) Todos os CAPS são iguais em relação ao tamanho do equipamento, à estrutura física, aos profissionais e à diversidade nas 

atividades terapêuticas. 
 

19. Sobre anotações de enfermagem no prontuário do paciente, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) No registro do prontuário, é imperativo não rasurar, aplicar corretivo ou riscar os erros feitos durante o registro. 

B) O registro de enfermagem no prontuário do paciente é feito, apenas, pelo enfermeiro; técnico de enfermagem anota, apenas, 

os SSVV.  

C) O registro no prontuário deve ser feito, apenas, no final do plantão para dificultar a prestação da assistência 

D) A avaliação do paciente após a administração de medicamentos, como analgésico, não deve ser registrada, pois já houve 

checagem da prescrição.  

E) Não há necessidade de registrar todos os fatos ocorridos no plantão, apenas selecionar dois ou três mais importantes.  

 

20. A imunização contra sarampo, caxumba e rubéola, tuberculose e hepatite B em crianças deve ser administrada 

respectivamente:  
 
A) 1a dose aos 12 meses, dose única ao nascer e 1a dose ao nascer. 

B) 1a dose aos 9 meses, 2a dose aos 9 meses e 1a dose aos 4 meses. 
C) 2a dose aos 18 meses, 3a dose aos 6 meses  e 2a  dose aos 5 meses. 

D) 1a dose aos 6 meses, dose única ao nascer e 1a  dose aos 5 meses. 

E) 3a dose aos 9 meses, 3ª dose aos 6 meses e 2a  dose aos 5 meses. 
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21. No que se refere à ética na Enfermagem, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. É um estudo sistemático sobre a conduta certa e a errada em situações que envolvem questões de valores e moral. 

II. A moral considera, de maneira ampla geral, o que é bom ou mau, certo ou errado. 

III. A ética não usa regras, teorias, perspectivas e princípios específicos para questionar a justificativa das ações de um 

indivíduo em uma situação em particular. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, II e III. B) I, apenas.  C) II e III apenas. D) III, apenas. E) I e II, apenas. 

 

22. A nebulização acrescenta umidade ou medicamento ao ar inspirado misturando partículas de vários tamanhos com 

o ar. Quanto à nebulização, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A aerossolização precipita o número mínimo de gotas de água ou partículas de tamanho desejado no ar inspirado. 

B) A umidade acrescentada pela nebulização aos medicamentos sofre uma diminuição na ação broncodilatadora. 

C) A fisioterapia torácica é um grupo de terapias usadas para mobilizar secreções pulmonares; essas terapias incluem 

drenagem postural, percussão de tórax e vibração. 

D) A drenagem postural não melhora a limpeza do tórax, sendo contraindicada em alguns pacientes que apresentam uma 

quantidade muito grande de secreção. 

E) A aspiração traqueal é necessária quando o cliente com secreção pulmonar é incapaz de lidar com as secreções por meio da 

tosse. 

 

23. O oxigênio é um medicamento, que tem efeitos colaterais perigosos, como: atelectasia ou toxicidade do oxigênio. 

Sobre isso, analise os itens a seguir: 
 

I. O oxigênio é um gás combustível, embora não queime espontaneamente ou cause uma explosão; pode facilmente 
causar um incêndio no quarto do cliente, se fizer contato com faísca. 

II. Máscara de oxigênio é um dispositivo usado na administração de O2, ajustada sobre a boca e nariz e mantida no 

local por tiras. 

III. A oxigenoterapia domiciliar é administrada via cânula nasal ou máscara facial; quando o cliente tem uma 

traqueotomia permanente, usa-se um tubo em T ou colar de traqueotomia. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III.   

B) I, apenas.   

C) II e III, apenas.   

D) II, apenas.  

E) I e II, apenas. 

 

24. A administração segura dos medicamentos requer fatores que interferem na absorção dos fármacos. Sobre isso, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Para ser distribuído a um órgão, um medicamento não deve passar por todas as membranas biológicas, pois algumas 

funcionam como barreiras. 

B) A biotransformação acontece sob a influência de enzimas que degradam e removem as substâncias químicas 

biologicamente ativas. 

C) A membrana placentária não se apresenta como barreira não seletiva para os medicamentos. 

D) Os rins não fazem parte dos principais órgãos envolvidos na excreção dos medicamentos. 

E) Os efeitos colaterais são respostas graves não pretendidas ou indesejadas e frequentemente imprevisíveis. 

 

25. Quanto às vias de administração de medicamentos, é CORRETO afirmar que 
 

A) os discos transdérmicos possuem efeito subcutâneo, uma vez que aderem à pele, podendo permanecer por, no mínimo, 24 

horas. 

B) na via parenteral, todas as medicações são administradas diretamente na corrente sanguínea, e sua ação é imediata. 
C) apenas pequenas doses (0,5 a 1 ml) de medicamentos hidrossolúveis devem ser administradas por via subcutânea, porque o 

tecido é sensível a soluções irritantes. 

D) a via intramuscular fornece uma absorção mais rápida que a subcutânea devido à menor vascularização. 

E) a via intradérmica é uma via de administração exclusivamente terapêutica, em que são administrados os testes cutâneos. 
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26. A leptospirose é uma infecção causada por espiroquetas com bactérias do gênero Leptospira. Sobre isso, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A) Existem 3 tipos de leptospira, e a virulência geralmente não está correlacionada com o sorotipo. 

B) A Leptospirose está entre as mais comuns, disseminadas e bem diagnosticadas doenças transmitidas a humanos por animais. 

C) A maioria dos pacientes apresenta início lento de doença anictérica autolimitada durante 4 a 7 dias. 

D) Classicamente a Leptospirose é considerada uma doença bifásica, apesar de vários pacientes com doença leve não 

apresentarem sintomas. 

E) A Leptospirose é 10 vezes mais frequente em habitantes de áreas urbanas que das áreas rurais e 3 vezes mais comum em 

mulheres. 

 

27. Os Acidentes Vasculares Cerebrais Isquêmicos (AVCI) são causados por fluxo sanguíneo insuficiente. Sobre isso, 

analise os itens abaixo: 
 

I. A terapia trombolítica é o único método seguro e eficaz para o controle do AVCI. 
II. O tratamento deve começar assim que possível, e até os pacientes com AVC leve ou com déficits resolvidos com 

rapidez provavelmente merecem tratamento. 

III. O diagnóstico e tratamento precoce dependem da rapidez com que o paciente procura o Serviço de Emergência. 
 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, apenas.  

B) II, apenas.  

C) II e III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

28. Quanto às ações de enfermagem no cuidado à mulher com câncer, analise os itens abaixo: 
 

I. Estimular as mulheres com vida sexual ativa, principalmente as que se encontram na faixa etária entre 25 e 60 
anos, para a realização do exame. 

II. Divulgar os locais e horários de atendimento dos serviços de saúde que podem realizar o exame. 

III. Estabelecer uma integração com instituições e grupos que promovam reuniões regulares, objetivando a formação 

de agentes multiplicadores das informações. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III.  

B) I e III, apenas.  

C) III, apenas.  

D) I e II, apenas.  

E) II, apenas. 

 

29. Sobre a atenção ao adolescente quanto à orientação sobre a sexualidade, é CORRETO afirmar que 
 
A) é facultado ao poder público investir na saúde do adolescente; ressalta-se que esses indivíduos têm o direito ao exercício 

sexual satisfatório e seguro. 
B) a exploração da sexualidade é apenas a violência sexual. 

C) a prostituição adolescente não é doença social proveniente da desestruturação familiar, e sim, sócio-política e econômica. 

D) se deve deixar espaço para o jovem expor suas opiniões e dúvidas, respeitando sua privacidade e não divulgando 

informações sigilosas. 

E) nos casos de abuso sexual, a notificação só pode ser realizada por órgãos competentes; a legislação que norteia é o código 

penal brasileiro. 

 

30. Quanto ao atendimento domiciliar, é CORRETO afirmar que 
 
A) a assistência domiciliar se constitui em uma atividade básica a ser realizada em atenção primária, entretanto só pode ser de 

forma temporária. 

B) a provisão de serviços de saúde por prestadores formais e informais tem como objetivo promover, restaurar e manter 

conforto às pessoas. 

C) a partir da implantação da Estratégia da Saúde da Família, há uma repercussão de forma negativa na assistência domiciliar. 
D) a assistência domiciliar é específica de uma determinada doença, dificultando a assistência. 

E) não é necessária a integração com outros elementos da comunidade ou instituições hospitalares para o atendimento 

domiciliar. 
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31. A alimentação por sonda nasoenteral pode ser uma alternativa utilizada para a reposição de nutrientes em 

indivíduos impossibilitados de se alimentar ou incapazes de absorver adequadamente o alimento. Sobre isso, 

analise as afirmativas abaixo: 
 

I. É contraindicado irrigar a sonda com água potável, após administrar a alimentação para evitar distensão abdominal.  

II. São vantagens do uso de sondas para alimentação: preservação da integridade intraluminal; preservação da 

sequência normal do metabolismo intestinal e hepático. 
III. Antes de se realizar a administração da alimentação, deve-se verificar se a sonda está adequadamente posicionada.  

IV. Náuseas, vômitos, diarreia, gases, plenitude gástrica, cólicas, constipação são complicações adversas da alimentação 

por sonda.  
 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

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

32. A úlcera por pressão pode ter vários fatores como causa. Qual desses fatores é classificado como intrínseco e 

interfere na tolerância tissular, aumentando o risco para surgimento da úlcera por pressão? 
 

A) Idade B) Mobilidade C) Umidade D) Cisalhamento E) Estado nutricional 
 

33. J.T, 48 anos, sexo masculino, alcoolista foi admitido em uma unidade de saúde com história de hemorragia digestiva 

alta, apresentando episódios de sangramento agudo. Ao realizar a avaliação do paciente, quais os objetivos 

(resultados esperados) das intervenções de enfermagem desenvolvidas pela equipe de enfermagem no tratamento 

do quadro apresentado? 
 

A) Manter o paciente com a cabeça lateralizada e em decúbito dorsal a fim de evitar sangramento, realizar lavagens colônicas, 

evitando efeitos dos compostos nitrogenados do sangue através do uso de antibióticos. 
B) Manter sonda nasogástrica fechada com o objetivo de realizar tamponamento da área sangrante, administrar drogas 

ansiolíticas, reduzindo o estresse. 

C) Controle do sangramento através da reposição volêmica com hemoderivados, obter a hemostasia do sítio sangrante com os 

procedimentos prescritos, prevenir o resangramento. 

D) Aliviar dor através de drogas analgésicas, minimizar o sangramento retal através da instalação da sonda retal, melhorar a 

ingesta alimentar. 

E) Manter o paciente em posição dorsal, manter veia periférica pérvia para necessidade de maior infusão de volume de 

líquidos. 
 

34. Os indivíduos dependentes de insulina necessitam de orientação quanto à autoadministração. O rodízio sistemático 

dos locais de aplicação é uma orientação importante para prevenir 
 

A) Queloide. 

B) Rigidez muscular.  D) Comprometimento da vascularização da derme. 

C) Lipodistrofia. E) Hiperplasia da derme. 

 

35. F.S, sexo masculino, foi admitido na clínica médica, há 10 dias com diagnóstico de nefropatia diabética. 

Desenvolveu, em sua residência, úlcera venosa em membro inferior esquerdo (maléolo medial). O enfermeiro, após 

avaliação da ferida, descreveu-a como uma ferida superficial, apresentando leito vermelho vivo, margens 

irregulares e com tecido necrótico em bordos, de tamanho médio, com grande quantidade de exsudato purulento. 

Como poderíamos classificar tal ferida quanto ao grau de contaminação? 
 

A) Contaminada D) Limpa 

B) Potencialmente contaminada E) Limpa-contaminada 

C) Infectada 
 

36. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) representam uma grande preocupação para a saúde pública, 

especialmente pelo fato de que, se não houver prevenção, podem contaminar adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

Acerca dessas patologias, assinale a afirmativa CORRETA. 
 

A) As autoridades de saúde pública acreditam que a liberação sexual e o advento da pílula anticoncepcional foram 

responsáveis pelo aparecimento das DSTs. 

B) A sífilis, a gonorreia, o herpes e a AIDS são DSTs que podem ser transmitidas durante a gravidez, mas raramente no 

momento do parto. 

C) A sífilis congênita é transmitida da mãe ao feto apenas durante o último trimestre da gravidez. 

D) O vírus do HIV é transmitido através das vias sexual e sanguínea, da transmissão vertical, dos objetos pérfuro-cortantes 

contaminados e da amamentação. 

E) As DSTs não são patologias preveníveis com a utilização de vacinas e trazem imunidade permanente após exposição à 

doença. 
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37. A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDIPI) estabelece fundamentos importantes para a 

assistência à criança doente. Quanto às infecções respiratórias, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Para a verificação da frequência respiratória, deve-se colocar a criança em posição dorsal, observando as incursões 
respiratórias durante 2 minutos completos e utilizando-se do estetoscópio.  

II. A infecção respiratória pode vir acompanhada dos seguintes sinais e sintomas: tosse, dificuldade para respirar, 

taquipneia, tiragem, estridor, ronco e aumento de temperatura. 

III. Seguir o calendário de vacinação pode evitar doenças da infância que, associadas à infecção respiratória, 

favorecem o óbito infantil. 

IV. Ao barulho alto e áspero dá-se o nome de tiragem intercostal que é um auscultado quando a criança inspira nas 

situações de infecção respiratória, provocando um grande desconforto respiratório. 

 

Estão CORRETAS 

 

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

 

38. A sondagem vesical é a introdução de uma sonda ou cateter na bexiga e tem por finalidade a remoção da urina. 

Quanto a esse procedimento, assinale a afirmativa CORRETA. 

 
A) As principais indicações para o cateterismo vesical são: esvaziar bexiga, monitorizar o débito urinário e determinar a urina 

residual. 

B) Nas sondagens de alívio intermitente, a bexiga não se enche nem se contrai para o seu esvaziamento, perdendo com o tempo 

um pouco de sua tonicidade e levando à incapacidade de contração do músculo detrursor. 

C) Quando há necessidade de uma sonda de demora, é imperativa a utilização de um sistema de drenagem aberto. 

D) No procedimento de cateterismo vesical, não há risco de infecção apesar da colonização bacteriana iminente.   

E) Para a sondagem de alívio em ambiente hospitalar, não é necessária a utilização de luvas estéreis, e a sonda utilizada é a de 

Foley. 

 

39. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 50 milhões de casos de infecção por dengue aconteçam 

anualmente. Sobre essa patologia, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início abrupto, 

associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária. 

II. É transmitida pelo mosquito do gênero Aedes. A espécie Ae. aegypti é a mais importante na transmissão da 

doença e também pode ser transmissora da febre amarela urbana.. 
III. A fonte da infecção e reservatório vertebrado é o ser humano. Foi descrito, na Ásia e na África, um ciclo selvagem 

envolvendo macacos.  

IV. Pode haver transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, assim como 

por fontes de água ou alimento. 

   

Estão CORRETAS apenas 

 

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

 

40. Para o acolhimento na atenção primária à saúde, uma estratégia importante de garantia de acesso com equidade é a 

adoção da avaliação/estratificação de risco e de vulnerabilidade. Quanto a essa ferramenta, analise os itens abaixo: 

 

I. Essa ação tem por objetivo identificar as diferentes gradações de risco, as situações de maior urgência e, com isso, 
realizar as devidas priorizações. 

II. Em relação à definição de intervenções segundo a estratificação da necessidade do usuário, classifica-se em situação 

não aguda aquela que permite a realização do agendamento ou programação de intervenções sem levar em 

consideração a história, a vulnerabilidade e a queixa clínica. 

III. A exemplo do que é feito nos protocolos de classificação de risco utilizados nos serviços de urgência, foram 

definidas cores representativas para cada nível de atendimento. 

IV. Nessa classificação, o atendimento prioritário é considerado como risco alto de vida, necessitando, portanto, da 

intervenção da equipe imediatamente. 

 

Estão CORRETOS 

 

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




