
 
 
 

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 R ESPOSTAS 
                                                                                                                                             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. A descentralização dos serviços de saúde, proposta pela 

Reforma Sanitária, efetiva-se através de um conjunto de 
medidas político-administrativas que propõem, como 
principal estratégia de ação, a: 
(A) Municipalização dos serviços de saúde. 
(B) Criação dos conselhos de saúde. 
(C) Democratização das decisões administrativas. 
(D) Implantação de um sistema de ações integradas de 

saúde. 
 
02. No diagrama de controle de uma doença, os limites 

superiores e inferiores da faixa endêmica representam: 
(A) O diagnóstico de uma epidemia numa cidade. 
(B) Observação histórica da curva secular da doença. 
(C) A variação permitida para estimativa da incidência da 

doença com 95% de probabilidade. 
(D) O esperado para mortalidade de determinada doença, 

dentro de um período de tempo e espaço geográfico 
definido. 

 
03. Devemos saber que mente sã é fundamental para a 

pessoa manter sua saúde. Por isso ter uma mente sadia 
implica na capacidade de aumentar a vulnerabilidade 
biológica do organismo, ajudando o corpo a não ficar 
predisposto às manifestações orgânicas da doença. Os 
principais problemas que implicam preocupação com a 
mente são:  
(A) Ansiedade, desconforto espiritual, sentimento de 

insatisfação. 
(B) Desmotivação, depressão e desesperança. 
(C) As respostas “A” e “B” se completam. 
(D) Todas as alternativas estão erradas. 

 
04.  A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma patologia que 

causa perda progressiva da função motora, com 
manifestações do neurônio motor predominantemente 
inferior. Sobre ela é correto afirmar: 
(A) Acomete pessoas com idade entre 20-40 anos, com 

herança genética autossômica dominante. 
(B) Acomete pessoas com idade entre 50-70 anos, com 

herança genética autossômica dominante e 
autossômica recessiva. 

(C) Acomete jovens com idade entre 12 e 17 anos, a 
herança genética ainda é desconhecida. 

(D) Acomete pessoas de ambos os sexos, após 50 anos, 
e herança genética autossômica recessiva. 

 
05. O Choque Neurogênico acontece decorrente de uma 

perda do tônus simpático. São causas de um Choque 
Neurogênico: 
(A) Imunodepressão, desnutrição e doença crônica. 
(B) Sensibilidade a penicilina, reação transfusional e 

lesão raquimedular. 
(C) Alergia a picada de inseto, sensibilidade ao látex e 

anestesia espinal. 
(D) Lesão raquimedular, anestesia espinal, ação 

depressora de medicamentos e deficiência de glicose 
 
06. Leia com atenção as proposições sobre drenagem 

torácica/pneumotórax. Sobre elas  é correto afirmar: 
I. Se o dreno torácico e o sistema de drenagem são 

desconectados, o ar pode entrar no espaço pleural, 
produzindo um pneumotórax. 

II. Para evitar o pneumotórax quando o dreno torácico é 
inadvertidamente desconectado do sistema de 
drenagem, um selo d’água temporário pode ser 
estabelecido imergindo-se a extremidade aberta do 
dreno torácico em um frasco de água esterilizada. 
 

(A) As proposições I e II estão erradas. 
(B) As proposições I e II estão corretas. 
(C) A proposição I está correta e a II está errada. 
(D) A proposição I está errada e a II está correta. 

 
07. São sinais e sintomas gerais de Insuficiência Cardíaca, 

exceto: 
(A) Edema gravitacional (com a pressão venosa 

aumentada). 
(B) Pele pálida e cianótica, com a perfusão diminuída 

para os membros. 
(C) Tolerância diminuída a atividade. 
(D) Dor epigástrica. 

 
08. Relacione as questões e assinale a sequência correta: 

1. Leucemia. 
2. Linfócitos. 
3. Leucócito. 
4. Leucopenia. 

 
(  ) Forma de leucócito envolvida na função imune. 
(  ) Células sanguíneas brancas, componentes celulares 

do sangue envolvidos na defesa do organismo. 
(  ) Quantidade de leucócitos menor que o número 

normal da circulação. 
(  ) Proliferação descontrolada de leucócitos, 

frequentemente imaturos. 
 

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

 
09. No Processo de Enfermagem do paciente que se submete 

a cirurgia para doença da Vesícula Biliar são problemas 
interdependentes ou complicações potenciais: 
(A) Sangramento e sintomas gastrintestinais que podem 

estar relacionados com o extravasamento biliar. 
(B) Dor e desconforto agudo relacionados com a incisão 

cirúrgica. 
(C) Integridade da pele prejudicada relacionada à 

drenagem biliar alterada. 
(D) As alternativas “B” e “C” estão corretas. 

 
10. O estágio no ciclo menstrual em que o endométrio se 

torna mais espesso e mais vascularizado é a: 
(A) Fase secretora. 
(B) Fase lútea. 
(C) Fase proliferativa. 
(D) Fase de ovulação. 

 
11. O Herpes Zoster é uma infecção causada pelo vírus 

Varicela-Zoster, um membro de um grupo de vírus DNA. A 
doença caracteriza-se: 
(A) Por uma infecção cutânea comum, dos tipos 1 e 2. 
(B) Por uma erupção vesicular dolorosa, ao longo da área 

de distribuição dos nervos sensoriais e a partir de um 
ou mais gânglios posteriores. 

(C) Por uma erupção vesicular que desaparece ao 
utilizarmos medicação tópica. 

(D) Por vesículas agrupadas sobre uma base eritematosa 
nos lábios, que causa sensação de formigamento ou 
queimação e dor. 

 
12. As drogas consideradas como sedativos não barbitúricos, 

se utilizados sem orientação e condutas adequadas, 
causam manifestações clínicas que podem levar o 
paciente a convulsões, coma, colapso circulatório e até a 
morte.  O paciente com quadro de intoxicação aguda 
apresentará: 
(A) Depressão respiratória, confusão, inquietação, dor 

epigástrica, acidose respiratória. 



(B) Depressão respiratória, alerta mental decrescente, 
confusão, turvação da fala, pressão arterial diminuída, 
ataxia, edema pulmonar, coma, morte. 

(C) Inquietação, zumbido, surdez, turvação da visão, 
hiperpneia, sudorese, acidose respiratória e 
metabólica. 

(D) Letargia até a encefalopatia e morte, desconforto 
gastrintestinal, dor no quadrante superior direito, 
provas de função hepática anormais, hepatomegalia 
levando a insuficiência hepática. 

 
13. A Norma Regulamentadora 32, mais conhecida como NR 

32, oriunda do Ministério do Trabalho e Emprego 
estabelece: 
(A) A formação da CIPA (Comissão Interna de Acidente 

de Trabalho). 
(B) O Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional. 
(C) O uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual, no caso de Enfermeiros, gorro, luvas, 
óculos, avental. 

(D) As diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e saúde do 
trabalhador em estabelecimentos de assistência em 
saúde. 

 
14. A desinfecção compreende todas as medidas de controle 

da disseminação da infecção pela destruição dos 
microorganismos patogênicos, com exceção dos 
esporulados. Há dois tipos que são: 
(A) Concorrente e degermantes. 
(B) Limpa e suja. 
(C) A vapor e de autoclave. 
(D) Concorrente e terminal. 

 
15. Com relação ao parto normal, é função do Enfermeiro: 

(A) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. 
(B) Realização de episiotomia e episiorrafia, com 

aplicação de anestesia local, quando necessário. 
(C) Prestação de assistência à parturiente e ao parto 

normal. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
16. A escala da Apgar é utilizada para descrever o vigor do 

recém-nascido. O que é avaliado nesta escala? 
(A)  Avaliação do tônus muscular, abertura ocular e 

irritabilidade. 
(B)  Frequência respiratória e cardíaca, controle da 

pressão arterial e temperatura axilar. 
(C)  Frequência cardíaca, esforços respiratórios, tônus 

muscular, irritabilidade reflexa e cor. 
(D)  Abertura ocular, resposta motora, frequência cardíaca 

e respiratória. 
 
17.  As gestantes devem se alimentar em refeições: 

(A) Individualmente balanceadas e divididas em 2 
refeições/dia. 

(B) Balanceadas, equilibradas e fracionadas em 6 
refeições/dia. 

(C) Balanceadas e fracionadas em pelo menos 3 
vezes/dia. 

(D) Individualmente balanceadas e sem fracionar. 
 
18. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares é um 

conjunto de ações desenvolvidas deliberada e 
sistematicamente, com vistas à redução máxima possível 
da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 
Ela deve, exceto: 
(A) Ser composta por profissionais da área de saúde e 

educação, de nível superior, formalmente 
designados. 

(B) Os membros da CCIH serão de dois tipos: 
consultores e executores. 

(C) Um dos membros executores deve ser, 
preferencialmente um Enfermeiro. 

(D) Os hospitais com número de leitos igual ou inferior a 
70 (setenta) deverão ter entre seus membros 
consultores, serviço médico e de enfermagem. 

 
19. Ao realizar a avaliação imediata do recém-nascido, na 

sala de parto, o Enfermeiro observa que a criança 
apresenta frequência cardíaca de 90 bpm, choro, 
movimento ativo, tosse à introdução de cateter de 
aspiração na narina e corpo rosado com extremidades 
azuladas. Qual o índice do Apgar? 
(A) 10 
(B) 9 
(C) 8 
(D) 7 

 
20. A respiração consiste na sucessão rítmica de movimentos 

de expansão pulmonar, com a finalidade de efetuar trocas 
gasosas. O profissional Enfermeiro além de contar os 
movimentos respiratórios, também pode avaliar a 
qualidade da respiração (amplitude, ritmo e sons 
respiratórios). Os valores normais de frequência 
respiratória são: 

 

Idade (anos) Frequência Respiratória 
– movimentos por minuto 

12 ou mais 16 a 20 
02 a 11 20 a 30 
Até 02 30 a 50 

 
Idade (anos) Frequência Respiratória 

– movimentos por minuto 
12 ou mais 20 a 30 
02 a 11 20 a 30 
Até 02 30 a 50 

 

Idade (anos) Frequência Respiratória 
– movimentos por minuto 

12 ou mais 10 a 20 
02 a 11 20 a 30 
Até 02 30 a 40 

 

Idade (anos) 
Frequência Respiratória 
– movimentos por minuto 

12 ou mais 10 a 20 
02 a 11 20 a 30 
Até 02 30 a 50 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Aponte a alternativa em que o uso do acento grave 

indicativo de crase foi empregado corretamente. 
(A) Não dê atenção à pessoas desconhecidas. 
(B) Os portões serão fechados após às sete horas. 
(C) A testemunha comparecerá perante à Justiça. 
(D) Refiro-me à corajosa Joana d’Arc. 

 
22. Assinale a alternativa em que há palavras formadas por 

sufixo verbal, nominal e adverbial, respectivamente. 
(A) Conterrâneo – volitar – prontamente. 
(B) Golear – notório – socialismo. 
(C) Previdenciário – zombaria – neurose. 
(D) Grugulejar – areento – atualmente. 

 
23. Leia as frases abaixo. 

I. “A pobreza e a preguiça andam sempre em 
companhia.” (Marquês de Marica) 

II. “O luxo contribui  para sua ruína.” (Aulete) 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



III. Todos a tratam  por madame.” (Vivaldo Coaraci) 
IV. “Expliquei  isso a ele, disse adeus e fui andando.” 

(José J. Veiga) 
V. O pouco que aprendi foi  com meu pai. 

 

Marque a alternativa correta quanto à classificação dos 
verbos acima destacados, respectivamente. 
(A) Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, 

vicário, transitivo direto e indireto. 
(B) Intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto, 

transitivo direto e indireto, vicário. 
(C) Intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto e 

indireto, transitivo direto, vicário. 
(D) Transitivo indireto, intransitivo, vicário, transitivo 

direto, transitivo direto e indireto. 
 
24. Assinale a alternativa em que o elemento colocado entre 

parênteses não preenche corretamente os espaços. 
(A) O contínuo enviou os documentos ___ Secretária, 

que os encaminhou ___ Presidência. (à, à) 
(B) O facínora matou o homem ___ pauladas. (a) 
(C) Assisti ___ duas sessões. (à) 
(D) Por favor, fiquem ___ vontade, pois ele voltará daqui 

___ meia hora. (à, a) 
 
25. Quanto à predicação, assinale a alternativa na qual o 

verbo em destaque está corretamente classificado. 
(A) Hesitou antes de entrar . (intransitivo) 
(B) Ensinamos  inglês aos moradores da comunidade. 

(intransitivo) 
(C) Maria simpatizou  com ele. (transitivo direto e indireto) 
(D) Ele achou  estranho o procedimento. (transitivo 

indireto) 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA 
 
26. Durante a exibição de uma apresentação criada a partir do 

aplicativo Microsoft Office PowerPoint 2007, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil, o 
palestrante utilizou o ponteiro do mouse e sinalizou partes 
de um slide (durante a apresentação). A respeito deste 
recurso, assinale a afirmativa correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Para escrever em slides durante sua apresentação, 
clique com o botão direito do mouse no slide em 
questão, aponte para Opções de Ponteiro  e escolha 
uma opção de caneta ou marca-texto. Mantenha o 
botão esquerdo do mouse pressionado e arraste para 
escrever ou desenhar no slide. 

(B) Para escrever em slides durante sua apresentação, 
clique com o botão direito do mouse no slide em 
questão (no modo de edição dos slides), aponte para 
Opções de Ponteiro  e habilite a opção Permitir 
Escrita durante a apresentação . 

(C) Para escrever em slides durante sua apresentação, 
somente mantenha o botão esquerdo do mouse 
pressionado e arraste para escrever ou desenhar no 
slide. 

(D) Este recurso não está presente em nenhuma versão 
do aplicativo, o palestrante deve estar usando outro 
tipo de software. 

27. Utilizando-se do aplicativo Microsoft Office Word 2007, na 
sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, qual 
dos botões da figura abaixo pode ser utilizado para a 
função Cor do realce do texto ?  

 

 
 
               
                                                                   
 
 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 

 
28. 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) 1 
(B) 3 
(C) 5 
(D) 9 

 
29. Considerando a utilização do aplicativo Microsoft Office 

Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, assinale a alternativa que possa 
representar a correta exibição do conteúdo das células E3, 
E4, E5, E6, E7 respectivamente, quando da aplicação da 
função ilustrada na figura abaixo às células em questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Reprovado; Aprovado; Aprovado; Aprovado; 
Aprovado 

(B) 2,2 ; 5,2 ; 9,5 ; 6,3 ; 6,3 
(C) 7,2 ; 10,2 ; 14,5 ; 11,3 ; 11,3 
(D) “Reprovado”; “Reprovado”; “Aprovado”; “Aprovado”; 

“Aprovado” 
 
30. Considere a utilização do aplicativo Microsoft Office Excel 

2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-
Brasil. Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a célula 
B4 é exibido a informação “célula desbloqueada”, 
conforme figura a seguir.  

 

 
I II III IV 



Assinale a alternativa que possa apresentar uma 
explicação para o fato anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) A planilha encontra-se protegida. 
(B) A célula B4 encontra-se desbloqueada e todo o 

restante da planilha encontra-se bloqueado. 
(C) A mensagem “célula desbloqueada” foi um 

comentário inserido à célula B4 pelo usuário que criou 
esta planilha. 

(D) Se em toda a planilha, com exceção da célula B4, não 
for possível inserir/editar valores, a planilha encontra-
se protegida e a célula B4 encontra-se parcialmente 
oculta. 




