0320 – ENFERMEIRO
PORTUGUÊS
QUESTÃO 01

Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”:
A) Está sendo usada no sentido denotativo;
B) Está sendo usada no sentido literal;
C) Está sendo usada no sentido conotativo;
D) Está sendo usada como expressão ambígua;
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto.
Observe a imagem para responder às questões 03 e
04

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor
é pautada em qual figura de linguagem?

O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição;
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição;
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não
exige preposição;
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição;
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não
admite crase.

A) Na metáfora;
B) Na ironia;
C) No pleonasmo;
D) Na hipérbole;
E) No eufemismo.
QUESTÃO 04
No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a
relação semântica entre as orações, pelo conectivo:
A) Todavia;
B) Mas também;
C) Pois;
D) No entanto;
E) Por isso.
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QUESTÃO 05
Leia a charge e julgue as assertivas que seguem:

QUESTÃO 07
De acordo com as normas gramaticais de acentuação
gráfica e separação silábica das palavras presentes no
texto, julgue as afirmativas a seguir:
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona
terminada em i;
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas,
permanecem com seus respectivos dígrafos em uma
mesma sílaba;
III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras
palavras acentuadas no texto são oxítonas;
IV. Há no texto dois adjetivos antônimos.
Estão corretas:

I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade
padrão;
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto;
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na
utilização de palavras antônimas.

A) Apenas I e II;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e IV;
D) Apenas IV;
E) Apenas III.
QUESTÃO 08

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I;
C) Apenas III;
D) Apenas I e III;
E) Todas.
Texto para as questões 06 e 07:
Pai não entende nada
- Um biquíni novo?
- É, pai.
- Você comprou um ano passado!
- Não serve mais, pai. Eu cresci.
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos,
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim.
- Não serve, pai.
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um
biquíni maior.
- Maior não, pai. Menor.
Aquele pai, também, não entendia nada.

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática,
2000.

QUESTÃO 06
A) Uma crônica;
B) Um poema;
C) Uma canção;
D) Um bilhete;
E) Uma peça teatral.

Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo
motivo explicado pela personagem, há uma explicação
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico
em:
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo
motivo de mocreia;
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento
diferencial não existe mais;
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não
existe mais em nenhuma ocasião;
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe
mais;
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido.
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QUESTÃO 09
Em se tratando das correspondências oficiais, todas as
alternativas estão corretas, exceto:
A) O relatório corresponde a uma exposição
circunstanciada sobre atividades em função do cargo
exercido;
B) O memorando é utilizado para encaminhar atos,
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos;
C) A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade;
D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de
uma reunião, assembleia ou convenção;
E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder
público.
QUESTÃO 10
O amor e a loucura
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua
chama e sua infância eterna.
Mas por que o amor é cego?
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego.
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a
Loucura a servir de guia ao Amor.

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as
seguintes afirmações:
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da
história, por isso são grafadas com iniciais
maiúsculas, como todo nome próprio;
II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela
loucura.”;
III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse
reparado.” Há um período composto por
subordinação.
Estão corretas:
A) Apenas I e III;
B) Apenas I, II e III;
C) Apenas I;
D) Apenas I, II e IV;
E) Todas as afirmações.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a
afirmação:
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde;
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca;
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é
branca;
D) Meu carro é verde e minha casa é branca;
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca.
QUESTÃO 12
André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6) lado a lado no 3°
andar de um hotel. O número de modos diferentes de
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto,
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no
quarto Q4 é:
A) 504;
B) 480;
C) 720;
D) 264;
E) 216.
QUESTÃO 13
Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para:
A) 12 horas;
B) 7 horas;
C) 6 horas;
D) 11 horas;
E) 10 horas.
QUESTÃO 14
Três amigos montaram uma empresa e se tornaram
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00.
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo
prejuízo seria dividido em partes inversamente
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse
prejuízo que cabe a Carvalho é:
A) R$ 750,00;
B) R$ 680,00;
C) R$ 600,00;
D) R$ 580,00;
E) R$ 400,00.
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QUESTÃO 15
Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e
eles responderam:
Paulo: “Eu fui.”
José: “Paulo está falando a verdade.”
Pedro: “Carlos não foi à escola.”
João: Pedro está mentindo.”
Carlos: “João não foi à escola.”
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar,
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi
à escola naquele dia foi:
A) Paulo;
B) José;
C) Pedro;
D) João;
E) Carlos.

ATUALIDADES
QUESTÃO 16
Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente.
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar:
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de
todos os alunos da escola privada e, graças a uma
incomum cooperação entre os municípios e o governo
estadual;
B) É um programa de cooperação entre Governo do
Estado e municípios cearenses com a finalidade de
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da
rede pública de ensino até o final do segundo ano do
ensino fundamental;
C) É inspirado em um programa de alfabetização
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na
Idade Certa;
D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva
oferecer
assessoria
técnico-pedagógica
aos
municípios no sentido de promover a implementação
e implantação de propostas didáticas de alfabetização
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o
2º ano do Ensino Fundamental;
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 17
Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil
receberão jogos da Copa do Mundo em 2014;
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o
país dar um salto de modernização e apresentar não
só sua capacidade de organização, como também força
econômica para captar investimentos e os muitos
atrativos que podem transformar o país em um dos
mais importantes destinos turísticos do mundo a
partir de um futuro próximo;
C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste
de 2013;
D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os
cariocas também se preparam para a Olimpíada de
2016;
E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro
de futebol e também é responsável pelos torneios de
futebol feminino do país.
QUESTÃO 18
Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia):
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central
hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu,
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da
cidade de Altamira;
II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou
forte oposição de ambientalistas brasileiros e
internacionais e de algumas comunidades indígenas
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do
escopo do projeto, que originalmente previa outras
barragens rio acima e uma área alagada total muito
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu;
III. O movimento contrário à obra, encabeçado por
ambientalistas e acadêmicos, defende que a
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo
diversos impactos socioeconômicos.
Estão CORRETAS as afirmações:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) I, II e III;
E) Todas as afirmações estão incorretas.
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QUESTÃO 19
Assinale a única opção INCORRETA:
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado
do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro
Manoel Beserra Veras;
B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi
deputado estadual e exerceu o cargo de primeirosecretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
Sua primeira experiência em cargos do poder
executivo deu-se com a eleição para governar o
Estado;
C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e
demais órgãos da administração. Atualmente é
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito
prefeito de Fortaleza;
D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro
Valdomiro Távora;
E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa.

QUESTÃO 20
O Poder Executivo tem a função de governar o povo e
administrar os interesses públicos, de acordo as leis
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que
adota o regime presidencialista, o líder do Poder
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito
democraticamente para mandato com duração de quatro
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA
sobre a Presidência da República de nosso país:
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30
(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status
de ministério;
B) Dentre os vários órgãos com status de ministério
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a
Controladoria Geral da União e a Secretaria de
Relações Institucionais;
C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do
Presidente da República;
D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e
musicais, de importante valor histórico, criadas para
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da
República e o Selo Nacional;
E) Michel Temer é o vice-presidente da República do
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política,
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da VicePresidência está a defesa do interesse nacional em
foros, encontros e negociações internacionais.

Anotações
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Na Estratégia de Saúde da Família um dos papéis do
enfermeiro na Unidade de Saúde da Família (USF) é:
A) Aliar aplicação clínica à prática de saúde coletiva;
B) Preparar o usuário para consultas médicas e exames;
C) Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a
USF;
D) Proceder cadastramento de famílias de sua área
adscrita;
E) Identificar rede social, econômica e cultural de apoio.
QUESTÃO 22
Na consulta de enfermagem a uma paciente, a
enfermeira ao efetuar o exame clínico das mamas palpa
nódulo móvel com bordas regulares, a paciente relata ser
doloroso à palpação, o achado deve ser interpretado
como:
A) Nódulo benigno;
B) Doença de Paget;
C) Câncer inicial;
D) T0N2M1;
E) Edema de gânglios.
QUESTÃO 23
Os reflexos infantis são respostas involuntárias a
estímulos específicos e existem apenas na infância, na
consulta de puericultura tais reflexos devem ser
avaliados. Reflexo normal até os 2 anos que desaparece
com o desenvolvimento do sistema nervoso, sua
persistência após essa faixa etária significa danos
nervosos no trato corticoespinal:
A) Preensão palmar;
B) Moro;
C) Marcha;
D) Deglutição;
E) Babinski.
QUESTÃO 24
Na prestação de primeiros socorros ao se confirmar a
parada
cardiorrespiratória,
deve-se
iniciar
a
ressuscitação cardiopulmonar, exceto se verificado:
decomposição corporal, rigor mortis e:
A) Anasarca;
B) Equimoses;
C) Livores;
D) Epistaxe;
E) Septicemia.

QUESTÃO 25
Na emergência foi prescrito administração de 500ml de
soro fisiológico (SF) à 7,5%. Na unidade têm-se
disponível SF a 0,9% e ampola de 10ml de NaCl a 20%.
Como será diluído o SF para atender à prescrição?
A) Após desprezar 45ml de SF 0,9%, será acrescentado
45ml de NaCl 20%;
B) Após desprezar 165ml de SF 0,9%, será acrescentado
165ml de NaCl 20%;
C) Após desprezar 375ml de SF 0,9%, será acrescentado
375ml de NaCl 20%;
D) Após desprezar 37,5ml de SF 0,9%, será acrescentado
37,5ml de NaCl 20%;
E) Após desprezar 2ml de SF 0,9%, será acrescentado
2ml de NaCl 20%.
QUESTÃO 26
Na sondagem nasoenteral ao introduzir a sonda na
narina do paciente até sentir uma pequena resistência,
deve-se pedir ao mesmo para fletir ligeiramente a
cabeça, por quê?
A) A flexão da cabeça pelo paciente proporciona
sensação de alívio do incomodo do procedimento e
reduz o risco de migração da sonda para outro
orifício;
B) Esta é uma prática amplamente divulgada e visa
reduzir o risco de infecções pulmonares ou gástricas
em pacientes idosos ou imunodeprimidos;
C) A resistência encontrada indica desvio de septo, nesse
caso a flexão da cabeça reconduz a sonda para a
posição adequada ao procedimento;
D) A resistência indica que a sonda atingiu a nasofaringe
e ao fletir a cabeça ocorre o fechamento de traquéia e
abertura do esôfago;
E) A resistência indica reflexo de vômito exacerbado e a
flexão da cabeça previne tal mal estar, sem
comprometer o paciente.
QUESTÃO 27
No auxílio ao médico durante a inserção de acesso
venoso central ao posicionar o paciente em decúbito
dorso-horizontal e em ligeiro “Trendelenburg”, com os
braços estendidos ao longo do corpo, a enfermeira
busca:
A) Reduzir risco de embolia gasosa por dilatação das
veias;
B) Prevenir exposição a riscos biológicos e mecânicos;
C) Proporcionar cooperação com o médico executante;
D) Minimizar ao máximo a transmissão de patógenos;
E) Possibilitar drenagem de fluidos corpóreos.
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QUESTÃO 28
Procedimento com finalidade de umidificar as vias
respiratórias, fluidificar secreções da membrana mucosa
do trato respiratório, para facilitar sua expulsão e ajudar
no tratamento medicamentoso de doenças pulmonares:
A) Expansão pulmonar;
B) Oxigenoterapia;
C) Ventilação mecânica assistida;
D) Medicação por nebulização;
E) Ventilação não invasiva.

A) Por mulheres com hipertensão grave;
B) Sangramento vaginal irregular não volumoso;
C) Presença de tumor ovariano benigno;
D) Por mulheres insulinodependentes;
E) Por mulher com câncer de mama atual.

QUESTÃO 29
De acordo com a Norma Regulamentadora 32 o
empregador deve vetar:
A) O uso de lentes de contato no hospital;
B) A guarda de alimentos em geladeiras;
C) O consumo de alimentos no hospital;
D) O uso de calçados fechados;
E) A utilização de adornos.

QUESTÃO 34
Qual a data provável do parto de uma primípara que teve
sua última menstruação em 25 de setembro de 2012:
A) 02 de julho de 2013;
B) 30 de junho de 2013;
C) 30 de julho de 2013;
D) 25 de junho de 2013;
E) 03 de junho de 2013.

QUESTÃO 30
A higienização é uma medida altamente eficaz no
controle de infecções relacionadas à assistência a saúde.
Vários agentes antissépticos podem ser utilizados para
proceder a higienização das mãos; agente de ação rápida,
sem efeito residual, excelente contra bactérias grampositivas e negativas, microbactérias, fungos, vírus:
A) Clorexidina;
B) Álcool;
C) Triclosan;
D) Iodóforos;
E) Composto de iodo.
QUESTÃO 31
Medida de precaução e isolamento adotada em casos
suspeita
de
Herpes
Zoster
localizado
em
imunocompetente:
A) Gotículas;
B) Aerosól;
C) Contato;
D) Ambiente Protetor;
E) Padrão.
QUESTÃO 32
A vacina conjugada contra o meningococo C, deve ser
administrada:
A) Preferencialmente na via subcutânea central;
B) Via intramuscular ou intradérmica periférica;
C) Exclusivamente na via intramuscular profunda;
D) Primeiramente na via intramuscular média;
E) Via endovenosa em casos específicos.

QUESTÃO 33
Na consulta de planejamento familiar o enfermeiro deve
orientar adequadamente a mulher para que seja
escolhido o método contraceptivo mais adequado. Os
anticoncepcionais hormonais injetáveis, não devem ser
utilizados:

QUESTÃO 35
Conforme o Código de Ética dos profissionais de
enfermagem, relativo às relações profissionais, é direito
do enfermeiro:
A) Fundamentar suas relações no direito, na prudência,
no respeito, na solidariedade e na diversidade de
opinião e posição ideológica;
B) Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção
penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados
éticos e legais;
C) Exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade;
D) Obter desagravo público por ofensa que atinja a
profissão, por meio do Conselho Regional de
Enfermagem;
E) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos
que infrinjam dispositivos legais e que possam
prejudicar o exercício profissional.
QUESTÃO 36
Num hospital que tem destaque por seus programas de
educação continuada, há um enfermeiro que trabalha há
5 anos, num dia, ao fim do plantão, ele passa pelo
corredor da emergência para ir ao repouso e observa
uma idosa na maca com uma das grades de proteção
laterais abaixada, como está no fim de sua jornada de
trabalho, o enfermeiro segue seu destino, mas comunica
a colega que assumirá o plantão o fato observado. O
profissional agiu com:
A) Imprudência;
B) Negligência;
C) Imperícia;
D) Amoral;
E) Eticamente.
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QUESTÃO 37
Conforme a Lei do exercício profissional de enfermagem,
cabe ao enfermeiro como integrante da equipe de
saúde:

QUESTÃO 41
A nutrição parenteral é um método utilizado para suprir
o corpo com nutrientes por via endovenosa, sobre o
método de linha central é correto afirmar:

A) Participação na elaboração, execução e avaliação dos
planos assistenciais de saúde;
B) Direção do órgão de Enfermagem integrante da
estrutura básica da instituição de saúde;
C) Planejamento, organização, coordenação, execução e
avaliação dos serviços de Enfermagem;
D) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre
matéria de Enfermagem e outros produtos de saúde;
E) Cuidados de Enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam conhecimentos de base científica.

A) É administrado por veia periférica ou central;
B) A solução tem 5 vezes a concentração de soluto do
sangue;
C) A solução de dextrose 10% não deve ser feita para
esta via;
D) Tempo máximo da terapia utilizado é 14 dias;
E) Usado na dieta suplementar a oral continuamente.

QUESTÃO 38
Paciente masculino, 79 anos, admitido com quadro de
dispneia aos mínimos esforços, falta de ar com piora no
período noturno. Faz uso de anti-hipertensivos há 8
anos, mas afirma que parou por conta própria os
medicamento há cerca de 6 meses por intolerância ao
fármaco. Apresenta edema de cacifo (4+) nos MMII. Qual
diagnóstico de enfermagem pode ser dado ao paciente?
A) Integridade da pele fortemente prejudicada;
B) Fadiga secundária a insuficiência cardíaca;
C) Ingesta hídrica maior que as necessidades;
D) Risco de endocardite disseminada;
E) Retenção urinária evidenciada por edema.
QUESTÃO 39
Intervenção de enfermagem adequada para paciente em
crise de asma:
A) Estimular deambulação precoce;
B) Posicionar o paciente deitado;
C) Proceder monitorização cardíaca;
D) Instalar oxigenoterapia a 10l/min;
E) Estimular ingesta hídrica.
QUESTÃO 40
Na pancreatite aguda usa-se os Critérios de Ranson para
determinar o prognóstico no momento da internação,
caso 6 critérios deem positivos entende-se que:
A) Mortalidade do paciente é inferior a 1%;
B) Risco de mortalidade é de 80%;
C) Risco de mortalidade é de 100%;
D) Risco de mortalidade é de 40%;
E) Risco de mortalidade ausente.

QUESTÃO 42
No cuidado de enfermagem a pacientes com dreno
torácico a troca do selo d’água deve ser feita:
A) A cada 6 horas;
B) A cada 2 horas;
C) A cada 24 horas;
D) A cada 10 horas;
E) A cada 12 horas.
QUESTÃO 43
A perda sanguínea acima de 500ml nas primeiras 24hs
pós-parto é chamada de Hemorragia puerperal, tem
como causa um quarteto comumente conhecido como
“4T”, que diz respeito a:
A) Tarsalgia, tebaico, tiflite, toxemia;
B) Tumefação, tonótomo, tântalo, topoalgia;
C) Tônus uterino, trauma, tecido, trombina;
D) Tularemia, toxina, trepanação, tricofagia;
E) Tetania, teratoma, tábido, telalgia.
QUESTÃO 44
A pré-eclampsia/eclampsia é uma síndrome própria da
gestação, que ocorre geralmente após a 20ª semana,
caracterizada por hipertensão e proteinúria, sendo
classificada conforme os sinais e sintomas apresentados
pela gestante. Observe o quadro abaixo e após
classifique:
- Pressão arterial sistólica: 160mmHg;
- Pressão arterial diastólica: 100mmHg;
- Pressão arterial média: 126mmHg;
- Proteinúria: > 2,0g/24h;
- Volume urinário: < 600ml/24h;
- Sintomas: Cefaleia, epigastralgia, escótomas;
- Outros achados: Hemólise, plaquetopenia, elevação das
enzimas hepáticas.
A) Pré-eclâmpsia grave;
B) Pré-eclâmpsia leve;
C) Eclampsia;
D) Pré-eclâmpsia moderada;
E) Ausência de eclampsia.
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QUESTÃO 45
Um dos sinais de hipocalcemia é obtido com um teste
rápido onde observa-se o espasmo carpal e adução do
polegar e dedos, em resposta à compressão do braço por
meio de esfigmomanômetro insuflado 20mmHg acima da
pressão sistólica durante 3 minutos. Como é chamado
este teste:
A) Sinal de Chvostek;
B) Sinal de Piparot;
C) Sinal de Lius;
D) Sinal de Trosseau;
E) Sinal de Sterfson.
QUESTÃO 46
A gasometria arterial é um exame invasivo que mede as
concentrações de oxigênio, a ventilação e o estado
acidobásico, parâmetro relevante a se observar em
pacientes críticos. A gasometria abaixo indica:
pH= 7,29; pO2= 60; pCO2= 57; HCO3-= 26,5; BE= -1

QUESTÃO 49
Momento em que se deve obrigatoriamente lavar as
mãos com água e sabão:
A) Entre os procedimentos no mesmo paciente;
B) Antes de administrar medicamento por via central;
C) Quando houver sujidade visível na mãos;
D) Após trocar curativos de úlceras por pressão;
E) Durante passagem de sonda vesical de demora.
QUESTÃO 50
Em caso de acidente de trabalho com material perfuro
cortante em que ocorreu exposição ao HIV o profissional
será acompanhado no período de:
A) 4º e 6º mês após o acidente;
B) 6 semanas, 12 semanas e 6 meses após o acidente;
C) Não é necessário acompanhamento;
D) 1º mês, 2º mês, 6º mês e 12º mês após o acidente;
E) 1 ano após o acidentes e a cada 5 anos após este
período.

A) Ausência de alterações respiratórias e acidose
metabólica leve;
B) Acidose metabólica compensada por alcalose
respiratória;
C) Acidose respiratória sem alterações metabólicas;
D) Ausência de alterações respiratórias e alcalose
metabólica;
E) Acidose respiratória e alcalose metabólica.
QUESTÃO 47
Cirurgia
realizada
em
tecidos
traumatizados
recentemente e abertos ou com flora bacteriana
abundante, sendo sua descontaminação difícil é
classificada como:
A) Limpa;
B) Potencialmente contaminada;
C) Contaminada;
D) Infectada;
E) Asséptica.
QUESTÃO 48
O ácido peracético é um agente químico utilizado em
produtos semicríticos por imersão é classificado como:
A) Desinfetante de alto nível;
B) Desincrustante;
C) Esterilizante;
D) Desinfetante de nível intermediário;
E) Enzimático.
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