
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CADERNO DE PROVA 
 
 
 

Nome do candidato 

                    

                    
 

Número de inscrição  Assinatura do candidato 

          
 
 

 
 

Universidade Federal de Mato Grosso 
Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 

Gerência de Exames e Concursos 



 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 17, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma 
com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Informática 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 
 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa para o Cartão 
de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa 

escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
 

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 
marcação. 

 

3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 
 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 
 

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 
 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de 
Prova e seu Cartão de Respostas poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova 
antes desse tempo, deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 

 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

8. Na página 17 deste Caderno de Prova encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para 
a transcrição das respostas das questões objetivas, destacada e levada pelo candidato para posterior conferência com o 
gabarito. 

 

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente assinado e preenchido. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o anúncio abaixo e responda às questões 01 e 02. 
 

 
 

(http://marcfernandez.blog.lides. Acesso em 18/06/2013.) 

 

 

QUESTÃO 01 
 

Sobre o anúncio, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O mundo diversificado não é visto nitidamente enquanto o homem usar vendas nos olhos. 

(      ) No texto, há preocupação com um único foco de preconceito e as pessoas vendadas representam 

diferentes faixas etárias. 

(      ) O preconceito está intimamente ligado à desinformação, metaforicamente mostrada no texto. 

(      ) O texto sugere pessoas tentando tirar as vendas, ou seja, enxergar o mundo sem preconceitos. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, V 

(B) F, F, V, V 

(C) V, V, F, F 

(D) V, F, V, F 

 

 

QUESTÃO 02 
 

O que as vendas significam no anúncio? 

(A) Medo 

(B) Ousadia 

(C) Desconhecimento 

(D) Confiança 

 

 

http://marcfernandez.blog.lides/
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-xNUqJakaMHg/T8Z-EoN08GI/AAAAAAAAAEE/gcRx4rBbiT0/s1600/cartaz-comercial-preconceito.png&imgrefurl=http://sociedademelhor.blogspot.com/&h=700&w=500&sz=929&tbnid=ou-9L1dB-qOzIM:&tbnh=90&tbnw=64&prev=/search?q=cartazes+sobre+preconceito&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=cartazes+sobre+preconceito&usg=__mxuwiLB0RAaU8sDojMOZ_50u8lE=&docid=M5vwujWTLP_bTM&hl=pt-BR&sa=X&ei=IFzAUfjbLubT0wH9p4DQDg&ved=0CDoQ9QEwBA&dur=10377
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INSTRUÇÃO: Leia a peça publicitária do Governo do Estado de Mato Grosso abaixo e responda às 

questões de 03 a 05. 
 

www.mt.gov.br 

 

É MAIS QUE COMPARTILHAR. 

É ENTREGAR UM ESPAÇO NO SEU CORAÇÃO. 
 

Um filho adotivo faz você descobrir muitas coisas. Que o sonho dele é a sua realização. Que 
colocá-lo embaixo de suas asas é um exagero sem culpa. Que ler uma simples história antes dele 

dormir é melhor que um presente sofisticado. E o mais importante: que não existe diferença no amor 
que você sente por um filho adotivo ou biológico. 

 

Porque adoção é mais que uma atitude. 
É amor incondicional. 

 

 
 

(DIÁRIO DE CUIABÁ – 08/06/2013.) 

QUESTÃO 03 
 

Sobre os recursos linguísticos no trecho E o mais importante: que não existe diferença no amor que você sente 

por um filho adotivo ou biológico, analise as afirmativas. 
 

I - Nas duas ocorrências da palavra que, a função é a mesma: pronome relativo. 

II - A forma verbal existe pode ser substituída pelo verbo haver na terceira pessoa do singular do presente do 

indicativo. 

III - Se o trecho em pauta complementasse Um filho adotivo faz você descobrir muitas coisas, seria correto 

dizer E a mais importante, ou seja, usando feminino. 

IV - Os dois pontos foram usados para indicar a exclusão de trecho de um texto. 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 04 
 

Sobre o texto, assinale a afirmativa correta. 

(A) Não há preocupação em se mostrar uma razão para a adoção de crianças. 

(B) São apresentados fatos a serem descobertos por uma família ao adotar um filho. 

(C) A ligação semântica entre as frases em letras maiores, no início do texto, é de oposição. 

(D) A presença de crianças de diferentes raças no texto sugere incompatibilidade social. 

http://www.mt.gov.br/
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QUESTÃO 05 
 

Toda peça publicitária é elaborada com um objetivo específico e dirigida a um público determinado. Essa peça 

pretende 

(A) informar o leitor virtual sobre os benefícios da adoção de uma criança. 

(B) persuadir o leitor do jornal a adotar ou apadrinhar uma criança. 

(C) convencer o leitor de que adoção é uma ação simples para a família. 

(D) mostrar ao provável leitor que os filhos naturais e adotivos devem ter o mesmo amor. 

 

 

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões de 06 a 10. 
  

 

TRÊS SENHORAS SENTADAS 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

Eram três mulheres de uns 50 anos, simples, robustas, cansadas e suadas, esperando ônibus no 

Rio havia mais de uma hora. Calor, desconforto. A van que costumavam usar a caminho de seu emprego 

fora desativada com outras. Problema nas vans? Em vez de corrigir, a gente suspende tudo. O povo que 

se vire. 

Mas não conseguiam se virar as três senhoras cansadas. Finalmente um ônibus para; por uma 

raríssima exceção, não está lotado. Deve ter passado a hora do pico. As três entram, depois aparecem em 

janelas acenando para a câmera da TV com a folha de papel com que se abanavam na rua. Felizes, 

lustrosas, risonhas: conseguiram um lugar para sentar, coisa mais difícil do que cair dinheiro do céu. Nós 

somos essas pessoas que ficam felizes por poder se sentar em mais uma longa, quente, infernal viagem 

até seu trabalho — aonde chegariam atrasadas, com desconto, xingação, qualquer coisa. Mas estamos 

acostumados. 

A gente abre o jornal de manhã e liga a televisão: notícias, apesar de seguidamente prometermos a 

nós mesmos não envenenar mais a alma ao começar o dia com o atroz desfile de barbaridades 

econômicas, policiais ou éticas. O que penso que seja burrice nossa, no entanto ninguém é perfeito. As 

novidades são violentas: um dos monstros assassinos que queimaram viva uma dentista de classe média, 

que sustentava pais velhos e irmã deficiente trabalhando num consultório no fundo da casa, confessou o 

ato e é menor de idade. Vai passar um tempinho numa casa socioeducativa? 

No âmbito da educação, mais espanto: as universidades não precisam mais exigir título de 

mestrado ou doutorado para seus professores. A desculpa é que profissionais brilhantes conseguem 

ensinar sem esse título. Minha sugestão seria, em lugar de baixar ainda mais o nível, nesses casos 

raríssimos apelar para o “notório saber”… Mas receio que o autor dessa maravilha ignore o que é isso. 

Nestes mesmos dias, anunciou-se outra dessas propostas que pululam feito moscas na carniça: 

o Supremo não seria mais supremo, mas submetido em várias coisas à análise e aprovação do Congresso. 

[...] Será o fascismo se instalando, a Justiça nas mãos de deputados e senadores nem sempre votados — 

tem gente que ocupa o lugar como suplente, sem um voto que seja. Vários deles, aliás, réus condenados, 

mas que por um desses nossos absurdos continuam na tribuna, votando, dando ordens, quando deviam 

estar recolhidos. 

[...] 

Enquanto escrevo esta coluna, parece que a nova proposta de reduzir o nível já inferior do nosso 

ensino superior será arquivada: resta-nos alguma lucidez. O plano de amordaçar a imprensa anda quieto, 

mas voltará a rosnar. E o projeto de castrar o Supremo, o último reduto de moralidade e respeito, também 

será engavetado: continuamos uma democracia. 

Bom, se com ele engavetassem a mentira, a roubalheira, a impunidade, a insegurança. Eis a nossa 

perplexidade: o que vão querer nos impingir, mas esconder por breve tempo, se a gente reclamar mais 

alto? As três mulheres sentadas no ônibus representam um instante de alívio. Breve trégua, até a próxima 

tentativa. 
 

(LUFT, Lya. Veja, 16 de maio de 2013.) 
 

 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/que-absurdo-a-camara-aprovou-hoje-um-golpe-de-estado-nada-menos-do-que-isso/
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QUESTÃO 06 
 

Qual o assunto trabalhado no texto? 

(A) A vida de três senhoras de cinquenta anos que se dirigem ao trabalho. 

(B) A educação e a justiça brasileiras que merecem atenção do governo. 

(C) Os desmandos que ocorrem no país, deixando o povo desprotegido. 

(D) Os projetos do governo que não conseguem ser aprovados. 

 
 

QUESTÃO 07 
 

Muitas vezes, os escritores utilizam o recurso de dizer algo de modo implícito, ou seja, cabe ao leitor com seu 

conhecimento de mundo fazer uma leitura competente. Marque V para as leituras possíveis dos trechos dados e 

F para as não possíveis. 
 

(      ) Supremo, o último reduto de moralidade e respeito → Outros órgãos ou instituições governamentais 

não trabalham com base na moral e respeito. 

(      ) Finalmente um ônibus para; por uma raríssima exceção, não está lotado → É comum ônibus 

circularem repletos de passageiros. 

(      ) Em vez de corrigir, a gente suspende tudo → A correção de um erro consiste em eliminar a causa do 

que está sendo considerado errado. 

(      ) parece que a nova proposta de reduzir o nível já inferior do nosso ensino superior será arquivada: 

resta-nos alguma lucidez → Os responsáveis pela proposta de não exigir mestrado ou doutorado para se 

tornar professor universitário recuaram da ideia. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, F, V, V 

(C) F, V, F, V 

(D) V, V, F, V 

 
 

QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa que apresenta trechos do texto em que as vírgulas NÃO estão empregadas pela mesma 

razão gramatical. 

(A) Será o fascismo se instalando, a Justiça nas mãos de deputados e senadores nem sempre votados / E o 

projeto de castrar o Supremo, o último reduto de moralidade e respeito, também será engavetado 

(B) simples, robustas, cansadas e suadas / se com ele engavetassem a mentira, a roubalheira, a impunidade, a 

insegurança 

(C) Enquanto escrevo esta coluna, parece que a nova proposta de reduzir o nível já inferior do nosso ensino 

superior será arquivada / Nestes mesmos dias, anunciou-se outra dessas propostas 

(D) O plano de amordaçar a imprensa anda quieto, mas voltará a rosnar / O que penso que seja burrice nossa, 

no entanto ninguém é perfeito. 

 
 

QUESTÃO 09 
 

Sobre formas verbais utilizadas no texto, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Engavetassem (linha 32): pretérito imperfeito do subjuntivo, indica ação passada, em perfeita correlação 

com a locução será engavetado (linha 31), demonstrando acreditar no ato. 

(B) Sustentava (linha 16): pretérito imperfeito do indicativo, indica que a ação desempenhada pela dentista 

estava em curso no momento de outra ação também passada. 

(C) Vão querer (linha 33): futuro do presente, corresponde a quererão, exprime um fato posterior ao momento 

da fala, tomado como certo. 

(D) Escrevo (linha 28): presente do indicativo, exprime que a ação realizada pela articulista se dá no momento 

da fala. 
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QUESTÃO 10 
 

Os pronomes exercem a função de relacionar, ligar as ideias num texto, ou seja, funcionam como elementos 

coesivos. Sobre o uso coesivo de pronomes no texto, analise as afirmativas. 
 

I - Em Mas receio que o autor dessa maravilha ignore, o pronome demonstrativo remete o sentido de 

maravilha para a ideia de que as universidades não precisam de professores com pós-graduação. 

II - Em Vários deles, aliás, réus condenados, o pronome tem o significado de deputados e senadores. 

III - Em se com ele engavetassem a mentira, a roubalheira, a impunidade, a insegurança, o pronome recupera 

o significado de Supremo Tribunal Federal. 

IV - Em Nós somos essas pessoas que ficam felizes, o pronome demonstrativo remete o significado de pessoas 

para as que envergonham o país. 

V - Em as universidades não precisam mais exigir título de mestrado ou doutorado para seus professores, o 

pronome possessivo indica que os professores são da universidade. 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I, III e IV, apenas. 

(B) II, III e V, apenas. 

(C) I, II e V, apenas. 

(D) I, II, IV e V, apenas. 

 

INFORMÁTICA 
QUESTÃO 11 

 

A coluna da esquerda apresenta termos utilizados na Internet e a da direita, a definição de cada termo. Numere 

a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Domínio (      ) Sistema de segurança de rede, cujo principal objetivo é filtrar o 

acesso a uma rede. 

2 - Roteador (      ) Processo de transferência de uma cópia de um arquivo presente em 

um computador remoto para um computador local, através da rede. 

3 - Protocolo (      ) Dispositivo responsável pelo encaminhamento de pacotes de 

comunicação em uma rede ou entre redes. 

4 - Firewall (      ) Parte da hierarquia de nomes da Internet – DNS, que permite 

identificar as instituições ou conjunto de instituições na rede. 

5 - Download (      ) Uma descrição formal de formatos de mensagem e das regras a que 

dois computadores devem obedecer ao trocar mensagens. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) 5, 4, 3, 2, 1 

(B) 3, 4, 1, 5, 2 

(C) 1, 3, 4, 2, 5 

(D) 4, 5, 2, 1, 3 

 

QUESTÃO 12 
 

Sobre conceitos de informática, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O pen-drive é um tipo de memória de armazenamento de dados. 

(      ) A memória RAM mantém seu conteúdo mesmo na ausência de energia. 

(      ) Uma das funções da placa-mãe é conectar todos os dispositivos de um computador. 

(      ) A função do cooler do processador é ajudar a refrigerar a CPU. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) V, F, V, V  

(C) F, V, F, F 

(D) F, V, F, V 
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QUESTÃO 13 
 

Sobre o Windows 7 (idioma português), analise as afirmativas. 
 

I - No Painel de Controle, pode-se personalizar a aparência e a funcionalidade do computador, instalar ou 

desinstalar programas, configurar conexões de rede, gerenciar contas de usuário, entre outras. 

II - Diferente do WordPad, os documentos criados no Bloco de Notas  permitem formatações complexas, 

inclusão de elementos gráficos e vinculação ou incorporação de objetos, como imagens ou outros 

documentos. 

III - Windows Update é um serviço que fornece atualizações de software para o Windows 7, como os drivers e 

firmwares fornecidos por fabricantes de dispositivos. 

IV - É possível excluir permanentemente um arquivo do computador sem enviá-lo para a Lixeira, clicando no 

arquivo para selecioná-lo e, em seguida, pressionando somente as teclas Shift e Ctrl (Shift+Ctrl). 

 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

 

 

 

QUESTÃO 14 
 

A figura abaixo ilustra um fragmento da área de trabalho do Microsoft Word 2007 (idioma português), em sua 

configuração padrão de instalação, com uma região destacada por um quadrado e apontada pela seta. 
 

 

 
 

 

Qual a ação executada ao clicar-se na região destacada? 

(A) Mostrar ou ocultar as réguas horizontal e vertical. 

(B) Mostrar ou ocultar as barras de rolagem horizontal e vertical. 

(C) Alternar o layout da página entre retrato ou paisagem. 

(D) Alternar entre os modos de exibição do documento. 

 

 

 

 

 



7/17 – IFMT – ENFERMEIRO 

QUESTÃO 15 
 

Considere a planilha abaixo do Microsoft Excel 2007 (idioma português). 
 

 
 

Sobre a planilha, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) De acordo com o valor exibido na célula D1, seu conteúdo pode ser a fórmula =SOMA(A1;B1;B2;A2) 

(      ) O conteúdo da célula D3, de acordo com o valor exibido, pode ser a fórmula =SE(A1>B2;A2;B1) 

(      ) Analisando o valor apresentado na célula D2, seu conteúdo pode ser a fórmula =MÉDIA(A1;B2) 

(      ) O conteúdo da célula D1, com base no valor exibido, pode ser a fórmula =SOMA(A1:B2) 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, F, F, V 

(B) V, F, F, V 

(C) F, V, V, F 

(D) V, V, V, F 

 

 

QUESTÃO 16 
 

A figura abaixo ilustra a barra de pesquisa do Google preenchida com uma frase a ser pesquisada. 
 

 
 

De acordo com a figura, assinale a alternativa que apresenta somente frases que possam estar presentes nos sites 

retornados pela pesquisa. 

(A) A mais cara cidade do mundo inteiro; A mais antiga cidade do mundo inteiro; A cidade mais honesta do 

mundo inteiro. 

(B) A cidade mais antiga do mundo inteiro; A mais cara cidade do mundo inteiro; A mais honesta cidade do 

mundo. 

(C) A cidade mais cara do mundo inteiro; A mais honesta cidade do mundo inteiro; A cidade do mundo mais 

antiga. 

(D) A cidade mais honesta do mundo; A cidade mais antiga do mundo; A cidade mais cara do mundo. 

 
 

QUESTÃO 17 
 

A coluna da esquerda apresenta funções do LibreOffice Calc 4.0.4 (idioma português) e a da direita, a ação de 

cada uma. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - VALOR() (      ) Converte texto em número. 

2 - TRUNCAR() (      ) Retorna o valor absoluto de um número. 

3 - ABS() (      ) Descarta as casas decimais de um número. 

4 - MOD() (      ) Calcula o resto de uma divisão. 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 2, 1, 4, 3 

(B) 4, 1, 2, 3 

(C) 3, 2, 1, 4 

(D) 1, 3, 2, 4 
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QUESTÃO 18 
 

A figura abaixo ilustra fragmento da janela de opções de configurações do Mozilla Firefox 22.0 (idioma 

português) em sua configuração padrão de instalação. 
 

 

 
 

 

De acordo com a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Na guia/aba Geral, é possível definir o diretório no qual downloads serão salvos. 

(      ) Bloquear janelas popup é uma opção localizada na guia/aba Aplicativos. 

(      ) O recurso usar uma senha mestra está na guia/aba Privacidade. 

(      ) Na guia/aba Segurança, é possível bloquear sites avaliados como falsos. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, V, V, F 

(C) V, F, F, V  

(D) F, V, F, V 
 

 

 

QUESTÃO 19 
 

Ao se digitar um documento no LibreOffice Write 4.0.4 (idioma português), pode-se criar um índice para 

facilitar a localização de determinados conteúdos no texto. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 

menu no qual está localizado esse recurso. 

(A) Formatar 

(B) Inserir 

(C) Exibir 

(D) Ferramenta 
 

 

 

QUESTÃO 20 
 

O que acontece ao se enviar um e-mail com arquivos anexos para fulano@gmail.com com cópia oculta para 

ciclano@gmail.com? 

(A) Os dois destinatários receberão o e-mail com os anexos. 

(B) Somente fulano@gmail.com irá receber o e-mail com os anexos. 

(C) Somente ciclano@gmail.com irá receber o e-mail com os anexos. 

(D) fulano@gmail.com irá receber o e-mail com os anexos e ciclano@gmail.com, somente o e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fulano@gmail.com
mailto:ciclano@gmail.com
mailto:fulano@gmail.com
mailto:ciclano@gmail.com
mailto:fulano@gmail.com
mailto:ciclano@gmail.com
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

QUESTÃO 21 
 

Na atualidade, a Gestão de Risco tem sido recomendada pelo Ministério da Saúde com a finalidade de garantir 

a segurança do paciente durante a assistência à saúde. Sobre tipos de risco e sua caracterização, numere a 

coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Risco Assistencial 

2 - Risco Profissional 

3 - Risco Ambiental 

4 - Risco Ocupacional 

(      ) Oriundo das ações e procedimentos realizados 

diretamente no paciente pelo responsável da 

conduta e da tomada de decisão. 

(      ) Proveniente das situações que envolvem a 

dinâmica do cuidado de enfermagem durante o 

período de permanência do cliente no hospital. 

(      ) São situações ergonômicas geradas da prática 

profissional. 

(      ) São eventos, fatos ou situações adversas gerados 

por agentes físicos, químicos, biológicos ou na 

forma de resíduos hospitalares. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) 1, 3, 2, 4 

(B) 2, 1, 4, 3 

(C) 3, 4, 1, 2 

(D) 4, 2, 3, 1 

 

 

QUESTÃO 22 
 

O Código de Ética Profissional estabelece responsabilidades e proibições no exercício profissional do 

Enfermeiro. Sobre elas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O Enfermeiro deve responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente 

de ter sido praticada individualmente ou em equipe. 

(      ) No exercício da profissão, o Enfermeiro deve respeitar as normas relativas à preservação do meio 

ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração que comprometam a 

saúde e a vida. 

(      ) Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com sua consciência, sobre sua 

participação ou não em ato abortivo. 

(      ) É vedado ao Enfermeiro prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, F, F, V 

(C) V, V, V, F 

(D) F, V, F, V 

 

 

QUESTÃO 23 
 

Os estudos epidemiológicos de agravos à saúde podem ser realizados por 

(A) estudo amostral, notificação compulsória e série histórica. 

(B) notificação de agravos, pesquisa científica e estudo experimental. 

(C) incidência, prevalência e morbimortalidade.  

(D) inquérito, levantamento e investigação. 
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QUESTÃO 24 
 

A NR-32 estabelece medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores da área da saúde. Em relação 

a essa normativa, analise as afirmativas. 
 

I - A norma aplica-se aos serviços de saúde e em todas as ações de promoção à saúde em qualquer nível de 

complexidade, incluindo não só hospitais, mas também ambulâncias, instituições de ensino e pesquisa, 

atendimentos domiciliares, dentre outros. 

II - A responsabilidade quanto ao cumprimento da NR-32 é solidária, entre contratantes e contratados. 

III - O Programa de Proteção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO) e o Plano de Proteção Radiológica (PPR) devem ficar à disposição dos 

trabalhadores, em todos os setores do Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS). 

IV - A capacitação de trabalhadores terceirizados é de responsabilidade do empregador quando do início de 

suas atividades na empresa e, depois, de forma continuada. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 25 
 

Sobre os agentes causadores de dermatose ocupacional e as situações de risco ocupacional, numere a coluna da 

direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Físico 

2 - Químico 

(      ) Aditivos utilizados na fabricação da borracha 

(      ) Radiações não ionizantes 

(      ) Álcalis 

(      ) Ácidos 

(      ) Eletricidade 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) 2, 1, 2, 1, 2 

(B) 1, 2, 1, 1, 2 

(C) 1, 2, 1, 2, 1 

(D) 2, 1, 2, 2, 1 

 

QUESTÃO 26 
 

Como Enfermeiro atuante em um ambulatório de clínica médica que atende usuários do Sistema Único de 

Saúde e sendo conhecedor do Pacto pela Saúde, que ação é contraindicada para a efetivação da Política de 

Humanização do Sistema Único de Saúde? 

(A) Reconhecimento da autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS. 

(B) Estímulo à corresponsabilidade dos sujeitos nos processos de gestão e atenção. 

(C) Centralização das ações pelo gestor, nas esferas municipal, estadual e federal, com controle social.  

(D) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS. 

 

QUESTÃO 27 
 

Sobre a transmissão da Hepatite Viral C (HCV), assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) O compartilhamento de objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e alicate de unhas, é importante 

fonte de transmissão. 

(B) A transmissão sexual é considerada a principal forma de contágio. 

(C) A forma menos eficiente de transmissão é a exposição de mucosa ou contato com fluidos corporais. 

(D) A transmissão vertical ocorre em 5% dos bebês nascidos de mães portadoras do HCV com carga viral 

elevada. 
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QUESTÃO 28 
 

Leavell & Clarck (1976) determinaram ações visando à redução da ocorrência de agravos à saúde por meio de 

níveis de prevenção. Sobre essas ações, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Prevenção primária  

2 - Prevenção secundária  

3 - Prevenção terciária 

(      ) Proteção contra riscos ocupacionais. 

(      ) Colocação laboral seletiva. 

(      ) Medidas individuais e coletivas para a descoberta de 

agravos. 

(      ) Uso de imunizações específicas. 

(      ) Evitar propagação de doenças infectocontagiosas. 

(      ) Adequar o emprego à situação do trabalhador. 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 1, 3, 2, 1, 2, 3 

(B) 2, 1, 3, 2, 3, 1 

(C) 3, 2, 1, 3, 1, 2 

(D) 1, 2, 3, 2, 3, 1 

 

QUESTÃO 29 
 

O Enfermeiro deve seguir princípios e procedimentos visando prevenir a ocorrência de infecção hospitalar e 

controlar a sua disseminação. Em relação a esses princípios, analise as afirmativas. 
 

I - Utiliza-se a assepsia clínica para reduzir e prevenir a propagação de microrganismos no ambiente. 

II - Os princípios de assepsia cirúrgica auxiliam no cuidado em domicílio, quando da alta do paciente. 

III - Na assepsia clínica, uma área ou objeto é considerado contaminado se ele contém ou é suspeito de conter 

patógenos. 

IV - A assepsia cirúrgica inclui os procedimentos utilizados para eliminar microrganismos de uma área. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, III e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 30 
 

Um paciente com 45 anos, portador de síndrome metabólica, foi submetido à cirurgia de hérnia incisional 

recidivante. Na anamnese, revelou trabalhar com levantamento de peso. Sobre as orientações pós-alta que o 

Enfermeiro deve fornecer a esse paciente, analise as afirmativas. 
 

I - Procurar o Posto de Saúde para a retirada dos pontos da incisão cirúrgica xifopúbica com 20 dias de pós-

operatório. 

II - Ao carregar peso, este deve ser distribuído pelos quatro membros do corpo. 

III - Ingerir dieta rica em fibras para evitar constipação intestinal. 

IV - Por seis meses, o peso máximo a ser carregado será de cinco quilos. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e IV, apenas 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

 

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 31 a 33. 
 

Os cuidados com a terapia intravenosa são de responsabilidade do Enfermeiro. Além de orientar e supervisionar 

os princípios relacionados ao preparo de medicamentos para a equipe de enfermagem, é importante que indique 

o dispositivo endovenoso (EV) adequado para punção, considerando as características do medicamento ou 

solução a ser infundidos (osmolaridade, pH da droga, medicamentos vesicantes). 
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QUESTÃO 31 
 

Sobre as características dos medicamentos e soluções, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas. 
 

(      ) A osmolaridade é a concentração de uma substância dissolvida em 1 litro de solução; conhecendo o 

valor da osmolaridade dos medicamentos em solução, o Enfermeiro poderá escolher qual a melhor 

opção do dispositivo EV. 

(      ) Soluções isotônicas são aquelas que possuem osmolaridade acima de 340 mOsm/L. 

(      ) O pH da droga é o parâmetro que define se uma solução ou medicamento é ácida, alcalina ou  neutra; 

quando o pH for menor que 5 (solução ácida) ou maior que 9 (solução alcalina) poderão ocorrer  

mudanças histológicas importantes no endotélio da veia. 

(      ) Medicamentos vesicantes possuem características de irritação; se ocorrer extravasamento acidental, 

poderão causar sérios danos aos tecidos adjacentes, podendo levar à necrose do tecido. 

(      ) A osmolaridade do sangue é 350 mOsm/L; quando as soluções administradas via EV, apresentam 

osmolaridade muito diferente da do sangue, podem causar flebites, dor local, sendo necessário mudar o 

local da punção. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, V, F, F, V 

(B) F, V, F, V, V 

(C) V, F, V, V, F 

(D) V, F, V, F, F 

 

 

QUESTÃO 32 
 

Com referência às características das soluções e/ou medicamentos a serem administrados ao paciente e sua 

relação com a escolha adequada do dispositivo EV pelo Enfermeiro, marque a alternativa correta. 

(A) Soluções e/ou medicamentos que possuem pH de 5 a 9, osmolaridade < 500 mOsmL, medicamentos ou 

soluções não vesicantes podem utilizar dispositivo do tipo escalpe e cateteres intravenosos periféricos. 

(B) Soluções e/ou medicamentos que possuem pH < 5 ou > 9, osmolaridade > 500 mOsmL, medicamentos ou 

soluções vesicantes podem utilizar dispositivo do tipo escalpe e cateteres intravenosos periféricos não 

tunelizados. 

(C) Soluções e/ou medicamentos que possuem pH < 5 ou > 9, osmolaridade > 500 mOsmL, medicamentos 

irritantes e/ou soluções vesicantes que exigem a hemodiluição podem utilizar dispositivo do tipo escalpe e 

cateteres intravenosos periféricos não tunelizados. 

(D) Soluções e/ou medicamentos que possuem pH de 5 a 9, osmolaridade < 500 mOsmL, medicamentos ou 

soluções não irritantes e não vesicantes, por acesso venoso periférico, só podem utilizar os dispositivos 

venosos centrais não tunelizados (intracath) e os do tipo PICC. 

 

 

QUESTÃO 33 
 

A transformação de soluções deve ser efetuada sempre que a concentração da solução prescrita for diferente da 

concentração da solução disponível na unidade. Foram prescritos 500 mL de Soro Glicosado 10%. Existem 

disponíveis no hospital frascos de Soro Glicosado 5% de 500 mL e ampolas de glicose 50% de 10 mL. Marque 

a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de soluto prescrito em 500 mL de Soro Glicosado 10% e 

a quantidade de soluto disponível em 500 mL de Soro Glicosado 5%, respectivamente. 

(A) 50 g de glicose e 25 g de glicose. 

(B) 25 g de glicose e 50 g de glicose. 

(C) 5 g de glicose e 10 g de glicose. 

(D) 25 g de glicose e 0,5 g de glicose. 
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QUESTÃO 34 
 

O exame físico do cliente crítico em UTI deve constituir uma das partes integrantes do processo de enfermagem 

a ser executado. Para realizá-lo, é necessário que o Enfermeiro tenha conhecimento de semiologia e 

semiotécnica. A coluna da esquerda apresenta sinais encontrados durante a avaliação clínica e a da direita, a 

descrição de cada sinal. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Sinal de Murphy  

2 - Sinal de Bandeira  

3 - Sinal de Romberg  

4 - Sinal de Babinski 

(      ) Teste realizado para avaliação do reflexo cutâneo-plantar em 

resposta motora do indivíduo. Esse sinal será positivo ao se 

caracterizar por uma dorsiflexão do hálux, abdução e 

tendência de dorsiflexão dos demais artelhos, significando 

lesão do trato piramidal. 

(      ) Manobra de palpação profunda na região do hipocôndrio D, 

durante a inspiração; observa-se relato de dor e interrupção do 

movimento respiratório, evidenciando a positividade do sinal. 

(      ) Manobra de palpação na região da panturrilha, ao avaliar o 

sistema cardiovascular, pesquisando dor e empastamento, 

identificando esse sinal, que será positivo se houver alteração. 

(      ) Consiste na investigação do acometimento da raiz vestibular. 

Estando o indivíduo de pé ou sentado com os olhos fechados e 

os membros superiores estendidos para frente e elevados em 

ângulo reto com o corpo, os braços desviam-se para o lado do 

labirinto lesão, e o corpo tende a cair para esse mesmo lado. 

Portanto esse sinal será positivo quando houver desequilíbrio 

do corpo para o lado lesado. 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 1, 2, 3, 4 

(B) 4, 1, 2, 3 

(C) 2, 3, 4, 1 

(D) 3, 4, 1, 2 
 

QUESTÃO 35 
 

O Enfermeiro deve estar atento ao desequilíbrio hidroeletrolítico, principalmente em pacientes com perdas 

hídricas. Portanto é importante que saiba a distribuição desses eletrólitos no organismo para realizar o cuidado 

adequado ao indivíduo. Os eletrólitos são solutos encontrados nos líquidos corporais, líquidos intracelulares 

(LIC) e líquidos extracelulares (LEC). O principal eletrólito do LIC é: 

(A) Sódio. 

(B) Cloreto. 

(C) Potássio. 

(D) Bicarbonato. 
 

QUESTÃO 36 
 

Há dois tipos de Cateterismo vesical, o Intermitente e o de Demora. Marque a alternativa que apresenta 

corretamente tipo de cateterismo e indicação para seu uso. 

(A) Cateterismo de Demora é o primeiro critério de escolha do Enfermeiro nas retenções urinárias decorrentes 

de pós-operatório imediato, a fim de propiciar o alívio do desconforto da distensão vesical, com o 

fornecimento de descompressão. 

(B) Cateterismo Intermitente é indicado em reparação cirúrgica de bexiga, uretra e estruturas circunvizinhas, 

irrigações vesicais contínuas e intermitentes, utilizado em casos de avaliação da urina residual depois da 

micção. 

(C) Cateterismo de Demora é indicado para obter amostra de urina estéril em laboratório, sem que ocorra 

contaminação da mesma durante a micção, para medição de débito urinário de clientes criticamente 

doentes e também para o alívio do desconforto da distensão vesical no pós-operatório imediato. 

(D) Cateterismo Intermitente é indicado para o controle do esvaziamento da bexiga, por longo prazo, dos 

clientes com lesões raquimedulares, degeneração neuromuscular ou bexigas incompetentes. 
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QUESTÃO 37 
 

Em casos de obstrução da traqueia ou edema de glote, uma das condutas realizadas pelo médico é a inserção da 

cânula de traqueostomia. Compete ao Enfermeiro realizar e supervisionar o curativo da traqueostomia. A 

respeito desse curativo, analise as afirmativas. 
 

I - O curativo consiste em promover a manutenção do orifício livre de secreções. 

II - Ao fixar o cadarço à cânula, evitar que o nó do cadarço seja fixado na região posterior do pescoço, para 

não provocar desconforto ao indivíduo. 

III - No caso de traqueostomia permanente, a cânula interna deve ser higienizada com água morna 

diariamente.  

IV - Ao realizar o curativo, devem-se remover as secreções do orifício e manter úmida a região periestoma, 

para estimular a cicatrização local. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III e IV, apenas. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I e IV, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 38 
 

A dieta terapêutica é indicada quando há modificação ou adaptação da dieta básica ou normal, conforme as 

necessidades do indivíduo. Quando há necessidade de alimentação por sonda, o Enfermeiro deve estar atento à 

dieta adequada ao indivíduo que promova o controle saudável de peso e do estado nutricional. Em relação à 

dieta adequada para cada situação dos pacientes e o uso da sonda, analise as afirmativas. 
 

I - Indivíduos com uso de gastrostomia podem receber uma dieta hiperproteica e hipercalórica; no entanto, o 

Enfermeiro deve estar atento a complicações metabólicas, como a síndrome das alimentações por sonda, 

o aumento da ureia e hiperglicemia. 

II - Nos indivíduos que fazem uso de terapias enterais por sondas, o Enfermeiro deve estar atento ao 

equilíbrio hídrico e aos níveis de eletrólitos, se necessário implementar ou sugerir mudanças na fórmula 

de alimentação por sonda ou na velocidade do gotejamento da dieta. 

III - Indivíduos com problemas hepáticos, biliares, e com Sonda Nasogástrica (SNG), devem fazer uso de uma 

dieta hiperlipídica e hiperproteica para melhorar o seu aporte nutricional. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

 

QUESTÃO 39 
 

No tratamento das úlceras venosas, preconiza-se desde intervenções cirúrgicas até o tratamento tópico com 

produtos cicatrizantes e controladores de infecção bacteriana, associados à necessidade de manutenção do 

repouso prolongado, que podem ser indicados pelo Enfermeiro. Marque a terapêutica tópica indicada para o 

cuidado com feridas por úlceras venosas. 

(A) Aplicação de papaína a 2% no leito da ferida, no tecido vitalizado, seguida de aplicação de Ácido Graxo 

Essencial (AGE) nas bordas da ferida. 

(B) Aplicação de sulfadiazina de prata, podendo estar ou não associada ao nitrato sérico, por tratar-se de um 

produto de baixo custo e disponível em diversas instituições públicas de saúde. 

(C) Pomada à base de neomicina e bacitracina durante 15 dias, para diminuir a infecção local e propiciar o 

tecido de granulação e o fechamento da úlcera venosa. 

(D) Aplicação de AGE no leito da ferida, em seguida o uso de bota de unna, utilizando enfaixamento 

compressivo e mantendo os membros inferiores sempre abaixados. 
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QUESTÃO 40 
 

Marque a alternativa que apresenta causas da hipóxia. 

(A) Perfusão tissular deficiente e diminuição de hemoglobina no sangue. 

(B) Maior nível de hemoglobina e aumento da capacidade de transporte de oxigênio no sangue. 

(C) Menor capacidade de se concentrar, maior fadiga, tontura, desorientação e disritmias cardíacas. 

(D) Aumento da difusão de oxigênio em nível tissular e diminuição da expansibilidade dos alvéolos para o 

sangue. 
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