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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 - EDITAL Nº 50/2013 PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - ESTADO DO 
PARANÁ 

 
CARGO: ENFERMEIRO 

DATA: 08/12/2013  
PERÍODO DE PROVA: TARDE 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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Noite de Chuva 
 
1º Foi na última chuvarada do ano, e a noite era preta. O homem estava em casa, chegara tarde, ________ e 
molhado, depois de uma viagem de ônibus mortificante, e comera, sem prazer, uma comida fria. Vestiu o pijama e 
ligou o rádio, mas o rádio estava ruim, roncando e estalando. “Há dois meses estou querendo mandar consertar este 
rádio”, pensou com tédio. E pensou ainda que há muitos meses, há muitos anos, estava com muita coisa para 
consertar, desde os dentes até a torneira da cozinha, desde seu horário no serviço até aquele caso sentimental em 
Botafogo. E quando começou a dormir ouviu que batiam na porta, acordou assustado achando que era o dentista, o 
homem do rádio, o caixa da firma, o irmão de Honorina ou um vago fiscal geral dos problemas da vida que lhe vinha 
pedir contas. 
2º A princípio não reconheceu a negra velha Joaquina Maria, miúda, molhada, os braços magros luzindo, a cara 
aflita. Ela dizia coisas que ele não entendia; mandou que entrasse. Há alguns meses a velha lavava-lhe a roupa, e 
tudo o que sabia a seu respeito é que morava em um barraco, num morro perto da Lagoa, e era doente. Sua 
história foi saindo aos poucos. O temporal derrubara o barraco, e o netinho, de oito anos, estava sob os escombros. 
Precisava de ajuda imediata, se lembrara dele. 
3º – O menino está... morto? 
4º Ouviu a resposta afirmativa com um suspiro de alívio. O que ela queria é que ele telefonasse para a polícia, 
chamasse ambulância ou rabecão, desse um jeito para o menino não passar a noite entre os escombros, na 
__________ ou arranjasse um automóvel e alguém para ir retirar o corpinho. Quis telefonar mas o telefone não 
dava sinal; enguiçara. E quando meteu uma capa de gabardina e um chapéu e desceu a escada, viu que tudo 
enguiçara, os bondes, os ônibus, a cidade, todo esse conjunto de ferro, asfalto, fios e pedras que faz uma cidade, 
tudo estava paralisado, como um grande monstro débil. 
5º – E os pais dele? 
6º – A velha disse que a mãe estava trabalhando em Niterói. 
7º  – E o pai? 
8º Na mesma hora sentiu que fizera uma pergunta ________, deve ser um personagem vago e impreciso, 
negro e perdido na noite e no tempo, o pai daquele pretinho morto, la atravessando a rua com a velha; 
subitamente, como a chuva estivesse forte, e ela tossisse, mandou que voltasse e esperasse na entrada da casa. 
Tentou fazer parar quatro ou cinco automóveis; apenas conseguiu receber na perna jatos de lama. Entrou, 
curvando-se, em um botequim sórdido que era o único lugar aberto em toda a rua, mas já estava com a porta de 
ferro a meia altura. Não tinha telefone. Contou a história ao português do balcão, deu explicações ao garçom e a um 
freguês mulato que queria saber qual era o nome do morro – e sentiu que estava fazendo uma coisa inútil e ridícula, 
contar aquela história sem nenhum objetivo. Bebeu uma bagaceira, saiu para a rua, sob a chuva intensa, andou até 
a segunda esquina atravessou a avenida, voltou, olhando vagamente dois bondes paralisados, um ônibus quebrado, 
os raros carros que passavam, luzidios na noite negra. Sentiu uma alegria vingativa pensando que mais adiante, 
como certamente já acontecera antes, eles ficariam paralisados, no engarrafamento enervante do trânsito. Uma 
ruazinha que descia ..... esquerda era uma torrente de água enlameada. Mesmo que encontrasse algum telefone 
funcionando, sabia que não conseguiria ............... hora qualquer ajuda da polícia, nem da assistência, nem dos 
bombeiros; havia desgraças em toda a cidade, bairros inteiros sem comunicação, perdidos debaixo da chuva. Meteu 
os pés até os tornozelos numa poça d’água. Encontrou a velha chorando baixinho. 
9º – Dona... 
10 Ela ergueu os olhos para ele, fixou-o numa pergunta aflitiva, como se fosse ele o responsável pela cidade, 
pelo mundo, pela organização inteira do mundo dos brancos. Disse ..... velha, secamente, que tinha arrumado tudo 
para “amanhã de manhã”. Ela ainda o olhou com um ar desamparado – mas logo partiu na noite escura, sob a 
chuva. 

(Rubem Braga – Os melhores contos. 3. ed. São Paulo: Global, 1985. p. 85-7.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) exausto – enchurrada – ocioza. 
b) ezausto – enxurrada – ossiosa. 
c) exausto – enxurrada – ociosa. 
d) ezausto – enchurrada – ocioza. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto: 
a) à – àquela – à. 
b) a – àquela – à. 
c) à – àquela – a. 
d) a – aquela – à. 
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03 - Em relação à negra velha analise as afirmativas: 
I - É uma personagem sem voz própria, já que seu discurso é reproduzido pelo narrador. 
II - A falta de um discurso próprio da personagem é compatível com sua condição social. 
III - É uma mulher velha, negra, pobre, sem meios para interferir na realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
04 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - O homem é um personagem pouco decidido, que não resolve seus problemas, não se comunica com 
as pessoas. 
II - A resposta dada “secamente” à velha “amanhã de manhã”, contradiz as características pessoais 
desse homem. 
III - As duas personagens diante o caos provocado pela tempestade igualam-se na falta de condição 
para interferir na realidade, na impotência e pequenez delas diante do mundo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
05 - O tempo e modo verbal predominante no último parágrafo é: 
a) pretérito imperfeito do indicativo. 
b) pretérito perfeito do indicativo. 
c) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) pretérito mais que perfeito. 
 
06 - Analise as expressões retiradas do 8º parágrafo: 
I - que voltasse e esperasse na entrada da casa. 
II - que era o único lugar aberto em toda rua. 
III - que queria saber qual era o nome do morro. 
A palavra “que” exerce a mesma função: 
a) Apenas em I e II. 
b) Apenas em II e III. 
c) Apenas em I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - As conjunções destacadas no 4º parágrafo (mas, quando e como) estabelecem relações de 
sentido de: 
a) oposição – tempo – comparação. 
b) explicação – finalidade – conformativa. 
c) concessão – conclusão – oposição. 
d) condição – explicação – consequência. 
 
08 - Assinale a alternativa correta: 
a) A palavra “ruazinha” apresenta 1 ditongo 1 dígrafo – 8 fonemas. 
b) A palavra “arranjasse” apresenta 2 dígrafos - 1 encontro consonantal – 10 letras. 
c) A palavra “assistência” apresenta 1 encontro consonantal – 2 dígrafos e 1 ditongo. 
d) A palavra “funcionando” apresenta 2 encontros consonantais e 1 hiato. 
 
09 - Assinale a alternativa que classifica incorretamente as palavras sublinhadas no 2º parágrafo do 
texto quanto à função sintática que exercem: 
a) lhe – objeto indireto. 
b) doente – predicativo do sujeito. 
c) temporal – núcleo do sujeito. 
d) Precisava – predicado verbo nominal. 
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10 - Assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras negritadas no último parágrafo do 
texto, quanto à função morfológica que exercem: 
a) que – conjunção subordinada. 
b) o – artigo. 
c) com – conjunção. 
d) sob – preposição. 

 
11 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, é INCORRETO afirmar que: 
a) Cargo Público é o conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades previstas na estrutura organizacional do 
cargo que devem ser cometidos a um servidor. 
b) As carreiras adotarão obrigatoriamente progressões baseadas em sistemas que privilegiem o mérito funcional e a 
capacitação por aderência. 
c) A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
d) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso 
público. 
 
12 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os 
motivos determinantes de sua aposentadoria, é denominado de: 
a) Aproveitamento. 
b) Reversão. 
c) Reintegração. 
d) Readaptação. 
 
13 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, será considerado de efetivo exercício o 
período de afastamento do servidor em virtude de, EXCETO: 
a) Licença para tratar assuntos de interesse particular. 
b) Férias. 
c) Licença maternidade. 
d) Convocação para obrigações decorrentes do serviço militar. 
 
14 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, sobre férias, é INCORRETO afirmar que: 
a) O servidor terá direito ao gozo de trinta dias consecutivos de férias, anualmente, de acordo com a escala 
organizada pelo órgão competente, sem prejuízo de nenhum direito. 
b) É obrigatória a concessão e gozo das férias nos dez meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido 
o direito. 
c) Não suspende o gozo de férias a concessão de licença gestante, paternidade e adotante. 
d) O servidor perceberá, durante suas férias, a remuneração integral que lhe for devida na data da sua concessão, 
acrescida de um terço. 
 
15 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, constituem gratificações e adicionais 
dos servidores municipais, EXCETO: 
a) Gratificação natalina. 
b) Adicional noturno. 
c) Gratificação pela prestação de serviço extraordinário. 
d) Diárias. 
 
16 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, o servidor que prestar trabalho noturno 
fará jus a um adicional de: 
a) 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo. 
b) 15% (quinze por cento) sobre o vencimento do cargo. 
c) 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo. 
d) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento do cargo. 
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17 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2096/2013, que instituiu o plano de cargos, de 
carreira e sistema de remuneração para os servidores do quadro geral do poder executivo de 
Marmeleiro, analise as afirmativas abaixo: 
I - O servidor efetivo será aprovado no estágio probatório se sua média de desempenho for igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento). 
II - O curso de graduação e de pós-graduação somente será considerado, para fins de promoção 
funcional, se seu programa possuir aderência às atribuições e competências do cargo. 
III - Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam a proporcionar ao servidor efetivo a 
atualização e a valorização pessoal e profissional para a melhoria contínua da qualidade da atividade 
profissional e para o desenvolvimento de suas competências. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II.    c) Apenas as afirmativas I e III. 
b) Apenas as afirmativas II e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2096/2013, que instituiu o plano de cargos, de 
carreira e sistema de remuneração para os servidores do quadro geral do poder executivo de 
Marmeleiro, é INCORRETO afirmar que: 
a) Não será considerado, para fins de ingresso em nova categoria funcional, o tempo de serviço público 
anteriormente prestado. 
b) A apuração e divulgação do resultado das avaliações especiais do estágio probatório de servidor efetivo, inclusive, 
quando for o caso, no que se refere à análise e julgamento das razões de recurso, é atribuição do Núcleo de Gestão 
de Carreira do Servidor do Quadro Geral. 
c) A promoção funcional nos graus deve ser requerida pelo servidor e passa a vigorar no mês seguinte àquele em 
que a certificação de conclusão de curso for protocolada junto a Divisão de Pessoal. 
d) Cada categoria funcional admitirá duas promoções funcionais, Graus “II” e “III”, respectivamente. 
 
19 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, são proibições ao servidor público, 
EXCETO: 
a) Representar aos seus superiores sobre irregularidades, ilegalidades e abusos de Poder. 
b) Recusar fé a documentos públicos. 
c) Praticar atos de sabotagem contra o patrimônio e serviço público. 
d) Empregar material do serviço público em tarefa particular. 
 
20 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, é INCORRETO afirmar que: 
a) O exercício de cargo em comissão ou de função de confiança não se sujeita ao controle do ponto e de 
remuneração por serviço extraordinário. 
b) A função de confiança é instituída em lei, para atender encargo de chefia, direção ou assessoramento, que não 
justifique a utilização de cargo em comissão. 
c) O direito às gratificações de insalubridade e periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa à sua concessão. 
d) Salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder 
a uma hora diária. 
 
21 - A hepatite é uma infecção viral sistêmica em que a necrose e a inflamação das células hepáticas 
produzem um grupo peculiar de alterações clínicas, bioquímicas e celulares, sendo CORRETO afirmar 
que: 
a) A vacina para hepatite B é aplicada em três doses, com intervalos de um mês de uma para outra. 
b) O paciente portador de hepatite D deve ser orientado ao repouso e nutrição adequado, principalmente pela alta 
ingestão de glicose. 
c) As hepatites B, C e D compartilham características no modo de transmissão, somente por via parenteral. 
d) As hepatites A e E são transmitidas por via oral-fecal e condições de saneamento deficiente. 
 
22 - Ocorrem muitas alterações fisiológicas durante a gestação, devido a elas surgem alguns 
distúrbios e desconfortos: 
I - Ás mamas crescem rapidamente nas primeiras 8 semanas, devido principalmente, à hipertrofia 
vascular desencadeada pelo estrogênio. 
II - Durante a gestação, o ganho de peso e o edema podem provocar a compressão do nervo mediano, 
principalmente no pulso, denominado a síndrome do túnel carpeanao. 
III - Como consequência do aumento do volume sanguíneo, a frequência do pulso aumenta, 
aproximadamente, 10bpm. 
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IV - Epistaxe e as obstruções nasais são comuns durante a gestação, devido ao aumento da 
vascularização causada pela progesterona. 
V - O relaxamento das articulações e a alteração na postura, causada pelo crescimento do útero e ação 
do hormônio relaxina. 
Estão corretas:   
a) Todas as afirmativas estão corretas.   c) Apenas as afirmativas I, II, III e V. 
b) Apenas as afirmativas I, III e V.   d) Apenas as afirmativas II e IV. 
 
23 - O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da 
gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do 
bem-estar materno e neonatal, sendo assim o mesmo deve ser realizado em conformidade com os 
seguintes parâmetros: 
I - Prevenção e tratamento dos distúrbios nutricionais. 
II - Captação precoce das gestantes com realização da 1ª consulta de pré-natal até 90 dias da 
gestação. 
III - Realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente duas no 1º 
trimestre, uma no 2º trimestre e três no 3º trimestre gestacional. 
IV - Imunização antitetânica do esquema recomendado ou dose de reforço em gestantes com 
esquema vacinal completo há mais de 5 anos. 
V - Prevenção ou diagnóstico precoce do câncer de colo uterino e de mama. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmativas estão corretas.    c) Apenas as afirmativas II, III, IV, estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, IV, V, estão corretas.  d) Apenas as afirmativas I, II, V, estão corretas. 
 
24 - Os cuidados de enfermagem no Centro Cirúrgico são de competência do enfermeiro, buscando a 
atuação e o emprego da Sistematização de Enfermagem Perioperatória resultando no bem – estar do 
paciente e de toda a equipe. Com base na afirmação marque a opção falsa sobre as atividades de 
enfermagem perioperatória: 
a) Implantar assistência de enfermagem integral, individualizada e documentada nas fases de pré e pós – operatório 
dos pacientes admitidos no centro cirúrgico, já que no trans é de responsabilidade total da equipe médica. 
b) Levantar e analisar as necessidades individuais do paciente a ser submetido ao procedimento anestésico – 
cirúrgico. 
c) Diminuir ao máximo os riscos inerentes ao ambiente cirúrgico. 
d) Todas alternativas acima estão corretas. 
 
25 - Correlacione a 2ª coluna de acordo com 1ª: 
1ª COLUNA 2ª COLUNA 
(1) Amamentação. (     ) Processo fisiológico de produção do leite. 
(2) Aleitamento. (     ) Ato ou efeito de amamentar. 
(3) Aleitamento materno. (     ) Ação de aleitar. 
(4) Lactação. (  ) Conjunto de processos - nutricionais, comportamentais e 

fisiológicos - envolvidos na ingestão, pela criança, do leite 
produzido pela própria mãe, seja diretamente no peito ou por 
extração artificial. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) 4 - 1 - 2 - 3.  
b) 3 - 2 - 1 - 4.  
c) 4 - 1 - 3 - 2.  
d) 1 - 2 - 3 - 4. 
 
26 - Na prevenção ao câncer de mama o auto-exame deve ser realizado: 
a) Anualmente e mediante consulta médica. 
b) Mensalmente, entre o sétimo e o décimo dia após o início da menstruação. 
c) De 3 em 3 meses, 5 dias após o último dia da menstruação. 
d) De 6 em 6 meses, 5 dias após o último dia da menstruação. 
 
27 - O enfisema pulmonar é definido como um padrão não uniforme de distensão permanente e 
anormal dos espaços aéreos distais dos bronquíolos terminais. Nesta patologia existem vários fatores 
que causam obstrução das vias aéreas, entre eles: 
a) Sibilos vesiculares.     c) Baixa produção de muco. 
b) Destruição das paredes dos alvéolos.   d) Aumento da elasticidade das vias aéreas. 
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28 - A remoção de líquido da cavidade peritoneal é realizada através da paracentese. Durante esse 
procedimento, o enfermeiro deverá observar, a intervalos frequentes, o seguinte dado clínico: 
a) Peso corporal.    c) Monitoração da PA. 
b) Volume urinário.    d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - MS, 5 anos, gênero masculino, chegou na UBS trazido pela mãe. Foi atendido pela Enfermeira do 
PSF que fez consulta de enfermagem. A mãe relatou que o garoto nos últimos dias apresentava 
palidez, fraqueza, sede principalmente a noite e que no vaso sanitário começou a ter formiga. 
Considere as ações em relação ao atendimento da enfermeira: 
I - Realizar anamnese (histórico familiar e pessoal de doenças prévias) e exame físico. 
II - Fazer dosagem de glicose (glicoteste). 
III - Medicar seguindo protocolo. 
IV - Encaminhar para pediatra. 
V - Encaminhar para o pronto socorro. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III.    c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.    d) Todas as afirmativas estão corretas 
 
30 - A Tuberculose (Tb) é uma das doenças de preocupação da Saúde Pública. Em todas as Secretarias 
Municipais de Saúde existem programas para diagnóstico e atendimento a esta patologia. 
Considerando as características sobre a Tb é correto afirmar: 
I - A partir de 1981 observa-se um número crescente de casos de tuberculose em pessoas HIV+.  
II - A tuberculose é uma doença grave, porém curável em praticamente 100% dos casos novos.  
III - Só estão sucetiveis à Tb as pessoa com baixa imunidade. 
IV - Presídios, manicômios, abrigos e asilos são locais de grande transmissão da doença. 
V - A transmissão ocorre através do sangue e secreções.  
VI - Qualquer pessoa que apresentar tosse a mais de 05 semanas deve ser considerado um suspeito. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV.    c) Apenas as afirmativas I, II e VI. 
b) Apenas as afirmativas II, IV e V.    d) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
31 - As vacinas são substâncias termolábeis. Para que sejam eficazes devem ser conservadas de +2 a 
+8 graus. Considerando a rede de frio da Unidade Básica de Saúde é correto afirmar: 
I - As vacinas que vão ser utilizadas durante o dia devem ser colocadas em caixa térmica revestida 
com placas de gelo (gelox) e com termômetro de máxima e mínima. 
II - A geladeira de vacina pode ser de qualquer tamanho desde que seja exclusiva para guardar 
vacinas. 
III - A geladeira deve ser exclusiva para vacina e com termômetro de máxima e mínima. 
IV - As vacinas devem ser colocadas na caixa de vacina diretamente sobre o gelo. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e IV.     c) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas I e III.     d) Apenas as afirmativas II e IV. 
 
32 - A respeito da insulinoterapia, é CORRETO afirmar que: 
a) portadores de Diabetes tipo II não necessitam dessa modalidade de tratamento. 
b) a insulina NPH, ou de longa ação, tem o seu pico de 1 a 2 horas após administração. 
c) a insulina de duração intermediária é também denominada de zinco cristalina. 
d) a insulina NPH tem aspecto branco ou leitoso e tem ação similar à da insulina lenta. 
 
33 - A.P.A, sexo masculino, 30 anos, foi admitido com nível alterado de consciência. Os resultados 
laboratoriais mostram um pH de 7,28; PCO² de 20 mmHg; PO² de 62 mmHg e HCO3 18mEq/l. O 
diagnóstico de enfermagem mais apropriado para esse cliente seria: 
a) Dor.       c) Padrão respiratório ineficaz. 
b) Excesso no volume de líquido.   d) Termorregulação ineficaz. 
 
34 - Durante o exame de um cliente idoso, a enfermeira observa que a perna esquerda está 
edemaciada e quente, com pulsos pediosos palpáveis; uma úlcera úmida, aberta, acima do maléolo 
médio e uma pele espessa, pigmentada de marrom, em torno da úlcera. Com base nesses achados, a 
enfermeira provavelmente identificaria a causa provável da úlcera como: 
a) trombose venosa profunda aguda.   c) insuficiência arterial crônica. 
b) insuficiência venosa crônica.    d) linfedema crônico. 
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35 - Em quase todas as cirurgias torácicas, há necessidade de um dreno de tórax no pós-operatório. O 
traumatismo da cirurgia faz com que possa ocorrer acúmulo de líquido serossanguinolento na 
cavidade torácica, e até que ocorra cicatrização ele pode se tornar um meio de cultura e levar à 
infecção. Com relação à drenagem de tórax por aspiração, considere as seguintes afirmativas:  
I - Deve-se estimular o paciente em uso de dreno de tórax a permanecer em repouso absoluto no leito, 
evitando tossir e respirar profundamente.  
II - O borbulhar intermitente indica que o sistema não está removendo o ar do espaço pleural.  
III - Quando o sistema está em funcionamento, deve haver borbulhamento no segundo frasco e 
oscilação da coluna líquida em selo d’água no primeiro frasco (coletor).  
IV - Recomenda-se a utilização da técnica limpa na troca dos frascos do sistema de drenagem torácica.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.   c) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira.    d) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.  
 
36 - Com relação aos cuidados de enfermagem durante uma parada cardiorrespiratória em ambiente 
hospitalar, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A primeira etapa é manter uma via aérea permeável, removendo quaisquer objetos ou secreções.  
b) Uma via venosa só deve ser providenciada caso o médico prescreva algum medicamento.  
c) O sinal mais confiável em uma parada cardiorrespiratória é a ausência de respiração.  
d) Deve-se despender o tempo que for necessário avaliando a pressão arterial, nos diversos vasos do corpo 
humano, para se ter certeza dos valores.  
 
37 - Queixas de náuseas, polaciúria e amenorreia são: 
a) Sinais de presunção de gestação.   c) Sinais de probabilidade de gestação. 
b) Sinais de certeza de gestação.   d) Sinais de infecção do trato urinário. 
 
38 - O quadro sanguíneo na gestação caracteriza-se por: 
a) Aumento do número de hemácias, leucocitose e plaquetose. 
b) Diminui o número de hemácias, leucocitose e plaquetose. 
c) Aumento do número de hemácias, leucopenia e plaquetopenia. 
d) Diminui o número de hemácias, leucopenia e plaquetopenia. 
 
39 - Durante a admissão da criança na unidade pediátrica o enfermeiro deve, EXCETO: 
a) Informar à criança e a seus pais sobre as rotinas da unidade de internação, mostrar o ambiente e apresentá-los à 
equipe de enfermagem, procurando estabelecer um relacionamento amistoso. 
b) Informar à criança e a seus pais que brinquedos não poderão ser trazidos para o hospital, e tão logo ela volte 
para sua casa irá tê-los novamente. 
c) Orientar os pais sobre a importância da presença deles durante a hospitalização do filho ou estimular visitas 
frequentes, caso estejam impossibilitados de permanecerem no hospital. 
d) Permitir a participação dos pais durante a admissão significa dar oportunidade para que continuem a exercer seu 
papel. 
 
40 - A fim de garantir a qualidade dos resultados do exame preventivo de colo uterino é importante 
investigar antes do procedimento algumas informações.  Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A data da última menstruação. 
b) Abstinência sexual nas últimas 48 horas. 
c) Certificar a ausência do uso de ducha e medicamento vaginal nas últimas 48 horas. 
d) Se a mulher está menstruada. 
 
41 - Com relação aos sistemas de informação em saúde utilizados no SUS, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi implantado para o acompanhamento das ações e dos 
resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF).  
b) O Programa Nacional da Infância (PNI) permite o gerenciamento do processo de vacinação infantil.  
c) O Sistema de Cadastro de Mortalidade e Morbidade (SISCAM) objetiva dar suporte ao controle de mortalidade no 
Brasil.  
d) O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Pacientes Portadores de AIDS (HIPERDIA) destina-se ao 
cadastramento e ao acompanhamento de pacientes HIV positivo atendidos na rede ambulatorial do SUS, permitindo 
a geração de informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos, de forma regular e 
sistemática, a todos os pacientes cadastrados.  
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42 - Referente ao tratamento poliquimioterapico da hanseníase, assinalar a alternativa INCORRETA: 
a) No esquema paucibacilar os medicamentos utilizados são rifampicina e dapsona. 
b) O critério de alta no esquema multibacilar são 12 doses supervisionadas de rifampicina em até 18 meses. 
c) O esquema alternativo para o paciente paucibacilar com lesão única sem envolvimento de tronco nervosos utiliza 
a rifampicina, minociclina e ofloxacina no tratamento. 
d) A gravidez contra índica o tratamento para a hanseníase, portanto a gestante portadora de hanseníase deve 
esperar o fim da gestação para iniciar o tratamento. 
 
43 - Um dos princípios fundamentais estabelecido no Código de Ética dos profissionais de enfermagem 
vigente, entre outros, refere que o profissional de enfermagem: 
a) participa, como integrante da equipe de saúde, da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e 
ambientais.  
b) atua na promoção, prevenção e recuperação da saúde, estando vedada a atuação na reabilitação da saúde.  
c) compromete-se com a saúde e a qualidade de vida da pessoa e família, estando vedada a atuação na saúde da 
coletividade.  
d) defende a hierarquização e a centralização político-administrativa dos serviços de saúde.  
 
44 - De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, uma das penalidades para uma infração ética é: 
a) advertência por escrito: consiste no registro no prontuário do infrator, na presença de cinco testemunhas e com 
publicação nos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.  
b) advertência verbal: consiste numa admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no 
prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.  
c) censura: consiste em admoestação com notificação ao infrator durante sessão plenária do Conselho 
Administrativo.  
d) multa: aplica-se a multa e registra-se no prontuário do infrator, na presença de seis testemunhas.  
 
45 - Ao avaliar um paciente com trauma cranioencefálico, verifica-se que ele apresenta Rigidez de 
Descerebração, que significa:  
a) Flexão com adução de membros superiores, extensão com rotação interna de membros inferiores e flexão 
plantar.  
b) Extensão e rotação externa dos membros superiores e flexão plantar dos pés.  
c) Flexão com adução de membros superiores, flexão com rotação externa de membros inferiores e flexão plantar.  
d) Extensão, em adução dos membros superiores, rotação interna de membros inferiores e flexão plantar. 
 
46 - A partir do Programa Nacional das Imunizações, assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) Não deve ser adiada a aplicação de qualquer tipo de vacina em pessoas com doenças agudas febris. 
b) Para cada agente imunizante há uma via de administração recomendada que, se não obedecida, pode resultar em 
menor proteção imunológica ou maior frequência de eventos adversos. 
c) As vacinas vivas (vacina contra sarampo, contra rubéola, contra caxumba, contra febre amarela, BCG) são 
contraindicadas em gestantes. 
d) A desnutrição não constitui contraindicação à vacinação. 
 
47 - Quais cuidados imediatos devem ser providenciados pela equipe de saúde frente a um caso 
suspeita de IAM? 
a) Cateterismo cardíaco terapêutico, repouso, monitoração cardíaca e acesso venoso calibroso. 
b) Realização de ECG, repouso, monitoração cardíaca e acesso venoso calibroso. 
c) RX de tórax, repouso, monitoração cardíaca e acesso venoso calibroso. 
d) Encaminhar paciente para serviço de hemodinânica para cateterismo cardíaco de urgência. 
 
48 - O cordão umbilical, que une a placenta ao feto apresenta vasos sanguíneos que são protegidos 
pela: 
a) Três vasos sanguíneos: Duas artérias e uma veia, envoltas pela geleia de Wharton.   
b) Três vasos sanguíneos: Duas veias e uma artéria envoltas pela geleia de Wharton. 
c) Dois vasos sanguíneos: Uma artéria e duas veias, envoltas pela geleia de Shroeder. 
d) Dois vasos sanguíneos: Duas veias e uma artéria, envoltos pela geleia de Shroeder. 
 
49 - P.A.C., sexo masculino, 26 anos, vítima de acidente automobilístico, evoluiu com quadro de 
traumatismo craniano. Após instalação de cateter para monitoração da pressão intracraniana (PIC), 
sendo encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva. Mantendo ventilação artificial com tubo 
orotraqueal, apresentando cianose de extremidades, perfusão capilar diminuída, anictérico e afebril 
(36,6º C). Na presença de estímulos dolorosos, fazia movimentos inespecíficos de retirada ou de 
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afastamento da causa da dor. Ausência de abertura ocular e de resposta verbal. As pupilas mostravam-
se fotorreativas e isocóricas. A higiene oral apresentava-se precária, com lesões na língua, halitose e 
presença de sangue. A monitoração da PIC mantinha-se a 25 mmHg, e a pressão arterial média era de 
55 mmHg. Pulso filiforme e rítmico. Acesso venoso por via central em veia subclávia, sendo infundidas 
aminas vasoativas. A pressão venosa central (PVC) era de 4 mmHg.  Mantido sobre ventilação 
mecânica. A saturação de oxigênio era de 90%. A ausculta pulmonar evidenciou roncos bilaterais 
difusos, presença de sonda vesical de demora com fluxo de 40 mL/hora. 
Com relação à condição do paciente descrito na situação do texto, assinale a alternativa CORRETA 
acerca dos cuidados relativos à monitoração intracraniana: 
a) As manipulações frequentes do paciente para realização de fisioterapia, higiene ou aspiração provocarão aumento 
nos valores da PIC e melhora na pressão de perfusão cerebral, sendo aceitáveis medidas de PIC até 40 mmHg, 
devendo ser comunicados ao médico valores superiores a esses.  
b) A cabeça do paciente deverá ser mantida em posição lateralizada, elevada a 45ºC, com os membros ligeiramente 
elevados em relação ao tronco para favorecer o retorno venoso e diminuir a PIC.  
c) A temperatura do paciente deverá ser elevada, mantendo-se em torno de 37,6ºC a fim de promover a 
vasodilatação e a consequente redução da PIC.  
d) As maiores complicações associadas a essa monitoração são a infecção e a hemorragia; assim a manipulação 
deve ser criteriosa e deve-se realizar a troca do curativo da área de inserção do cateter de PIC sempre que o 
curativo se mostrar sujo, úmido ou solto.  
 
50 - A pneumonia aspirativa ocorre quando há regurgitação e broncoaspiração do conteúdo estomacal 
ou da dieta, ou quando uma sonda nasogástrica está mal posicionada e a dieta é administrada na 
traqueia ou na faringe. Em relação à prevenção da pneumonia aspirativa em pacientes sendo 
alimentados por via nasogástrica, considere as seguintes afirmativas:  
I - A posição correta para a adequada administração da dieta e de medicamentos para pacientes em 
uso de sonda nasogástrica é a Trendelemburg. O paciente deve permanecer nessa posição por 30 
minutos após a administração da dieta ou medicamentos, a fim de evitar regurgitação e aspiração 
desse conteúdo.  
II - Antes de cada administração da dieta ou de medicamento, é preciso verificar se o posicionamento 
da sonda está adequado e se há volume residual no estômago do paciente.  
III - Caso haja suspeita de broncoaspiração, deve-se diminuir o gotejamento da dieta e aguardar a 
chegada do médico.  
IV - É aconselhável administrar água nos intervalos da administração das dietas, além da quantidade 
que é administrada para a limpeza da sonda, do equipo e para a administração dos medicamentos, 
proporcionando hidratação ao paciente.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira.  
c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.  
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