
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS  
                                                                                                                                             Como preencher: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito após a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVOS CONCURSOS! 
 
 

Gostaria  de receber em seu e-mail notícias de todos os novos concursos organizados pela CONSESP? 
 

Acesse o site www.emailconcursos.com.br  e faça seu cadastro. 






ENFERMEIRO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. O modelo médico-assistencial dominante nos anos 70 

caracterizou-se, principalmente, pela oferta dos serviços 
de saúde da seguinte forma: 
(A) Universal às populações urbanas, através da compra 

de serviços privados por meio do Instituto Nacional da 
Previdência Social. 

(B) Prioritário às populações urbanas através da compra 
de serviços privados por meio das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde. 

(C) Universal à população brasileira pelo Ministério da 
Saúde, complementado através da compra de 
serviços privados para os trabalhadores inseridos no 
mercado de trabalho formal. 

(D) Prioritário às populações inseridas no mercado de 
trabalho formal, através da compra de serviços 
privados por meio do Instituto Nacional da 
Previdência Social. 

 

02. Em que Sistema Operacional é definido o fluxo, a 
periodicidade e os instrumentos utilizados para a 
realização da notificação de doenças e agravos? 
(A) SINASC 
(B) SIAB 
(C) SINAN 
(D) SINEPI 

 

03. Entende-se por “saúde do trabalhador”, para fins da Lei 
8.080/90, um conjunto de atividades, abrangendo: 
I. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 

saúde. 
II. Revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais. 

III. Assistência ao trabalhador vítima de acidente de 
trabalho ou portador de doenças profissionais do 
trabalho. 

 

São corretas as afirmativas: 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) I, II e III. 
(D) Apenas II e III. 

 

04. Lidar com a morte, a própria ou de um ente querido, é 
considerado desafio extremo. Kubler–Ross conceitualizou 
cinco estágios de lamentação que são: 
(A) Negação, raiva, barganha, perda consciente e 

aceitação. 
(B) Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 
(C) Raiva, barganha, depressão, lamentação e 

reorganização. 
(D) Protesto, negação, aceitação, depoimentos e 

despedidas. 
 

05. Coloque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso nas 
afirmativas que falam sobre o tratamento de primeira linha 
do Choque Cardiogênico: 
(  ) Suprir o oxigênio suplementar, controlar a dor 

torácica, fornecer o suporte hídrico selecionado. 
(  ) Administrar os medicamentos vasoativos, controlar a 

frequência cardíaca com o medicamento ou ao 
implantar um marca-passo transtorácico ou 
intravenoso. 

(  ) Implementar o suporte cardíaco mecânico (terapia 
com contrapulsação por balão intraórtico, sistemas de 
assistência ventricular ou bypas cardiopulmonar 
extracorpóreo). 

 

Assinale a sequência correta 
(A) V / F / F 
(B) F / F / F 

(C) V / V / V 
(D) F / V / V 

 
06. Sobre Fibrose Cística assinale a alternativa correta: 

(A) É uma doença autossômica recessiva fatal. 
(B) Pode ser tratada se o diagnóstico for realizado 

precocemente. 
(C) É uma doença autossômica dominante. 
(D) A tosse não é um sintoma evidente, apenas a 

sibilância e a hiperinsuflação. 
 
07. A falência cardíaca também é conhecida como: 

(A) Edema Agudo de Pulmão (EAP). 
(B) Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC). 
(C) Insuficiência Cardíaca Crônica (ICCA). 
(D) Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 

 
08. O que é Hipertensão de Rebote? 

(A) Também chamada de hipertensão essencial, indica a 
pressão alta a partir de uma causa desconhecida. 

(B) Uma situação onde a pressão arterial deve ser 
diminuída imediatamente para evitar a lesão de 
órgãos. 

(C) Pressão arterial elevada a partir de uma etiologia 
secundária, como a doença renal. 

(D) Pressão que é controlada com terapia e que fica 
descontrolada (anormalmente alta) com a interrupção 
da terapia. 

 
09.  As manifestações clínicas da Cirrose Hepática são 

divididas em compensada e não compensada. Entre as 
causas descompensadas, podemos citar: 
(A) Febre baixa intermitente, aranhas vasculares, eritema 

palmar. 
(B) Epistaxe inexplicada, edema de tornozelo, indigestão 

matutina. 
(C) Ascite, dor abdominal, icterícia, esplenomegalia. 
(D) Ascite, perda de peso, baqueteamento dos dedos, 

epistaxe, atrofia das gônadas. 
 
10. O profissional Enfermeiro tem papel importante no cuidado 

com Insuficiência Renal Aguda (IRA). 
(A) Direcionar a atenção para o distúrbio primário do 

paciente, que pode ser um fator no desenvolvimento 
da IRA. 

(B) Monitorar complicações e participar no tratamento de 
emergência de desequilíbrios hidroeletrolíticos. 

(C) Avaliar a resposta ao tratamento e fornecer apoio 
físico e emocional para o paciente e para a família. 

(D) Todas as questões acima estão corretas. 
 
11. A Acne Vulgar é um distúrbio folicular comum que afeta os 

folículos pilosos suscetíveis, encontrados mais amiúde na 
face, pescoço e parte superior do tronco. Caracteriza-se 
por: 
(A) Comedões (lesões de acne primária), tanto fechados 

como abertos, e por pápulas, pústulas, nódulos e 
cistos. 

(B) Pústulas purulentas. 
(C) Manchas sanguinolentas. 
(D) Pápulas e máculas. 

 
12. Coloque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso nas 

questões relativas aos fatores de risco para doenças 
sexualmente transmissíveis. 

 

“O risco para adquirir DST aumenta para os indivíduos que 
se encaixam nos seguintes comportamentos de alto risco: 
(  ) Ter relações sexuais com indivíduos infectados, com 

múltiplos parceiros ou com profissionais do sexo. 
(  ) Sexo oral ou anal. 
(  ) Usar drogas por via endovenosa. 

 






(A) V / V / F 
(B) F / F / F 
(C) V / V / V 
(D) F / V / V 

 

13. Sobre o trabalho em equipe coloque (V) para Verdadeiro 
ou (F) para Falso e assinale a sequência correta. 

 

“O trabalho em Equipe é essencial na área da saúde e, 
principalmente, na Enfermagem. Fazer parte de uma 
equipe deve ser motivador, pois várias pessoas precisam 
estar unidas para o alcance de um objetivo comum.” 
Portanto o que caracteriza uma Equipe é:  
(  ) Comprometimento com a mesma meta e propósito. 
(  ) Papéis e responsabilidades bem definidas e 

interdependentes a fim de não gerar conflitos. 
(  ) Boa comunicação para o intercâmbio de informações. 
(  ) A equipe deve compartilhar o que está fazendo, 

demonstrando compromisso. 
(  ) A equipe de trabalho precisa conhecer bem para 

executar com competência e harmonia as tarefas e 
conquistar objetivos. 

 

(A) V / V / V / V / V 
(B) F / V / V / V / F 
(C) V / F / V / V / V 
(D) V / V / V / V / F 

 

14. A técnica de paramentação do Cirurgião, do Assistente e 
do Instrumentador é um processo específico e 
padronizado, que envolve as técnicas de: 
(A) Degermar as mãos. 
(B) Vestir avental ou opa esterilizados. 
(C) Calçar as luvas. 
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

15. “Estrógeno, Progesterona, Inibina e Relaxina”, são 
hormônios responsáveis pelo: 
(A) Controle do crescimento geral do corpo e regula o 

metabolismo. 
(B) Regula o ciclo reprodutivo feminino. 
(C) Regula o ciclo reprodutivo masculino. 
(D) Regula o ciclo reprodutivo masculino e feminino. 

 

16. Embora a gravidez seja um evento biológico normal para a 
maioria das mulheres, também pode ser uma situação de 
alto risco para as gestantes que apresentam condições 
que ameaçam a sua saúde e a do feto. São considerados 
fatores de alto risco para a gestante: 
(A) Placenta prévia, enjoos e dor lombar. 
(B) Sonolência, náuseas e Diabetes. 
(C) Hipertensão, deslocamento prematuro da placenta e 

diabetes. 
(D) Hiperêmese, hipertensão e edema de MMII. 

 

17. Para ser preparada uma solução de 25.000U de Heparina, 
utilizando um frasco de 5 ml com 2.500U e uma seringa 
graduada em 100U, quanto deve ser aspirado da solução 
em unidades? 
(A) 20U 
(B) 30U 
(C) 40U 
(D) 50U 

 

18. Ao nascer entre os primeiros cuidados, o bebê recebe a 
instilação de Nitrato de Prata a 1% nos olhos, que visa 
prevenir: 
(A) Tracoma. 
(B) Calázio. 
(C) Úlcera de córnea. 
(D) Oftalmia gonocócica. 

 

19. Puérpera no vigésimo dia pós-parto procura o serviço de 
saúde, pois volta a ter aumento da perda sanguínea, de 
cor escura, por via vaginal, com odor fétido e 38° C de 

temperatura. Diante dessas evidências do quadro 
podemos pensar na possibilidade: 
(A) Drenagem de colostro em excesso. 
(B) Restos placentários e infecção puerperal. 
(C) Cicatrização das incisões do períneo deficitária. 
(D) Hemorragia. 

 
20. Durante a hospitalização o paciente é submetido a uma 

série de exames diários que exigem, em alguns 
momentos, um posicionamento adequado a fim de facilitar 
a visualização ou a percepção de algumas normalidades. 
A posição em que a cabeceira fica elevada entre 45° e 
60°, onde se pode usar um travesseiro para apoio do s 
braços e das mãos, que melhora o conforto, estimula a 
ventilação, possibilita relaxamento e socialização, é 
conhecida como: 
(A) Fowler. 
(B) Supinação. 
(C) Ginecológica. 
(D) Pronação. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Segundo o registro culto e formal da língua, assinale a 

frase correta  quanto à acentuação. 
(A) Investimento fraco cria duvida para o próximo ano. 
(B) A solução da crise que corrói a credibilidade do 

sistema financeiro dependerá do auxílio do governo.  
(C) A flôr que mais me agrada é o lírio. 
(D) No mês de abril aumentou o número de produtos 

fabricados com latéx. 
 
22. Quanto ao plural dos substantivos compostos, marque a 

alternativa incorreta. 
(A) decreto-lei → decretos-leis 
(B) curto-circuito → curtos-circuitos 
(C) cidade-satélite → cidade-satélites 
(D) alto-falante → alto-falantes 

 
23. Aponte a alternativa em que não haja nenhum erro de 

ortografia. 
(A) Tribu – rebotalho – mágoa – ocorrência. 
(B) Tijela – algema – herege – auge. 
(C) Garagem – origem – monje – pagem. 
(D) Cavoucar – apedeuta – especioso – tenaz. 

 
24. Considerando a colocação pronominal, assinale a 

alternativa incorreta. 
(A) Reagimos porque agrediram-nos. 
(B) Mostrar-lhe-ei meus escritos. 
(C) Já se abrem as portas das lojas e dos bancos. 
(D) Nenhum lugar nos agradou na viagem. 

 
25. Analise as frases abaixo e aponte, considerando a 

morfologia, em qual delas a palavra “um” é numeral. 
(A) Viajei com um  engenheiro para Minas. 
(B) Um homem só é feliz quando encontra o amor. 
(C) Tenho esperança de que um  dia o mundo será 

melhor. 
(D) Mariana mora no apartamento um . 

 
26. Assinale a alternativa em que a interjeição destacada 

corresponda corretamente com o sentimento expresso 
entre parênteses. 
(A) Xô, garoto! → (Desejo) 
(B) Avante ! O dia está raiando. → (Estímulo) 
(C) Viva ! Saí sã e salva dessa fria. → (Afugentamento) 
(D) Ui! Dói só de pensar! → (Cansaço) 

 
27. Com referência ao gênero dos substantivos, assinale a 

alternativa em que houve o emprego correto. 
(A) minha irmã é um verdadeiro carrasco. 






(B) A trema caiu em desuso após a reforma ortográfica. 
(C) A champanha é uma bebida refrescante. 
(D) A dó é um sentimento nobre. 

 
28. “O rei francês Luís  XIV era conhecido como o Rei Sol.” 

A regra que justifica o acento na palavra acima destacada 
é a mesma que justifica o acento em 
(A) régua. 
(B) dói. 
(C) chapéu. 
(D) balaústre. 

 
29. Assinale a alternativa incorreta com relação à flexão no 

plural dos substantivos abaixo. 
(A) paul – pauis 
(B) mel – meles 
(C) álcool – álcoois 
(D) guardião – guardiãos  

 
30. Marque a alternativa em que o pronome “você” exerça a 

função de sujeito do verbo em destaque. 
(A) Cabe a você alcançar aquela meta. 
(B) Ele não falou  bem de você. 
(C) Maria chegou primeiro; passou um tempo, chegou  

você. 
(D) Ao acordar , vi você perambulando pela casa. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA 
 
31. Ao tentar inserir valores em uma planilha no aplicativo 

Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil, o usuário foi surpreendido com a 
mensagem abaixo, porém na célula A1 é possível 
inserir/editar valores normalmente, enquanto que, no 
restante das células é apresentada esta mensagem. 

 
Assinale a alternativa que pode contemplar uma resposta 
ao enunciado acima. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Problema na instalação do Microsoft Office Excel. 
(B) Incompatibilidade entre o Microsoft Office Excel e o 

Sistema Operacional instalado no computador. 
(C) Foi aplicado o recurso Proteger Planilha, mantendo a 

seleção sobre a célula A1, que permaneceu sem 
proteção. 

(D) Na célula A1 foi desmarcada a propriedade 
Bloqueadas da aba Proteção , em seguida à planilha 
foi aplicado o recurso Proteger Planilha. 

 
32. Dentre os aplicativos comercialmente disponíveis, assinale 

a alternativa que não faz referência a um Antivírus. 
(A) Avira. 
(B) Android 2.3. 
(C) VirusScan. 
(D) Norton Antivírus. 

33. Utilizando-se da planilha eletrônica Microsoft Office Excel 
2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-
Brasil, qual é o resultado esperado na célula C4 da figura 
abaixo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 4^3 
(B) 43 
(C) 64 
(D) 246 

 

34. À coluna MÉDIA da figura abaixo, foi utilizado um recurso 
que exibe uma barra de dados colorida, onde o 
comprimento desta barra é proporcional ao valor da célula. 
Considerando a utilização do aplicativo Microsoft Office 
Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, assinale a alternativa que possa 
representar a nomenclatura correta deste recurso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Formatação Condicional – Barra de Dados.  
(B) Formatação Condicional – Escalas de Cor. 
(C) Formatação Condicional – Conjunto de Ícones. 
(D) Formatar como Tabela – Escalas de Cor. 

 
35. Utilizando-se do navegador da empresa Microsoft, o 

Internet Explorer 8, nas suas configurações iniciais, no 
idioma Português-Brasil, qual a combinação de teclas de 
atalho que pode ser utilizada para abrir uma nova guia? 
(A) CTRL + Alt + Delete 
(B) CTRL + T 
(C) CTRL + Delete 
(D) CTRL + X 

 
36. Utilizando-se do aplicativo Bloco de Notas, incluso na 

instalação padrão do sistema operacional Microsoft 
Windows 7 Home Premium, no idioma Português-Brasil, 
assinale a alternativa que corresponda a um formato de 
arquivo que possa ter sido gerado por esse software. 
(A) planilha.jpg 
(B) texto.bmp 
(C) arquivo.gif 
(D) imagem.txt 

 
37. Uma análise do endereço de página Web abaixo, permite 

identificar o seu protocolo  como sendo 
 

http://movies.msn.com/showtimes/today.aspx?zip=’76226’ 
 

(A) showtimes 
(B) movies 
(C) msn.com 
(D) http 






38. “Embora o Filtro de Lixo Eletrônico filtre suas mensagens 
recebidas automaticamente, é possível controlar o que é e 
o que não é considerado spam, usando as Listas do Filtro 
de Lixo Eletrônico. Essas listas possibilitam que autorize 
ou bloqueie mensagens que chegam de endereços de 
email e domínios específicos.” 
De acordo com o parágrafo acima, extraído da ajuda 
offline do aplicativo Microsoft Office Outlook 2007, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil, assinale a 
alternativa correta. 
I. Lista de Remetentes Confiáveis. 
II. Lista de Destinatários Confiáveis. 
III. Lista de Remetentes Bloqueados. 
IV. Internacional – Lista de Domínios de Nível Superior 

Bloqueados. 
V. Internacional – Lista de Codificações Bloqueadas. 
VI. Redes Sociais Bloqueadas. 
 

É possível classificar como listas do Filtro de Lixo 
Eletrônico as opções 
(A) I, II, III, IV, V e VI. 
(B) I, II, III, IV e V, apenas. 
(C) I, II, III e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 

 
39. O aplicativo Microsoft Office Word 2007, na sua instalação 

padrão, no idioma Português-Brasil, permite inserir 
equações matemáticas em um texto por meio do recurso 
Microsoft Equation 3.0  que está disponível em 
(A) Símbolo. 
(B) Objeto. 
(C) WordArt. 
(D) Formas. 

 
40. No sistema operacional Microsoft Windows XP 

Professional, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, assinale a alternativa que representa 
uma Unidade de Rede, dentro do aplicativo Windows 
Explorer. 

 
 

(A)  
 
 
 

(B)  
 
 
 

(C)  
 
 
 

(D)  
 
 

 
 
 
 
 







