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Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ENFERMEIRO 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 

(dez) de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos da Função de opção do 

candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com 

o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 para as questões 01 e 02 
 

"O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma." 

(Camilo Castelo Branco) 

 

01. Se ao termo "alma" fosse acrescido "corpo" e "mentes", estaria CORRETA  a construção da alternativa (observe apenas o emprego 

do acento grave) 
 
A) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, à corpo e à mentes. 

B) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, a corpo, e as mentes. 

C) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, ao corpo e às mentes. 

D) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos a alma, à corpo e  as mentes. 

E) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, ao corpo e as mentes. 
 
02. Sobre PONTUAÇÃO,  
 
A) a vírgula existente é obrigatória. 

B) a vírgula existente poderia ser substituída por ponto-e-vírgula. 

C) poderia haver uma vírgula após o termo "deveres" e não caracterizaria desobediência às normas gramaticais. 

D) a vírgula existente é facultativa. 

E) após o termo "traidor", poderia haver dois pontos. 

 

TEXTOS 02, 03 e 04 para as questões 03 , 04 e 05  

 

TEXTO 02 

"Há cordas no coração que melhor seria não fazê-las vibrar." 

 (Charles Dickens) 

 

TEXTO 03 

"Não há homem que, orando de todo coração, não aprenda alguma coisa." 

 (Ralph Waldo Emerson) 

 

TEXTO 04 

"Não há alegria para o coração de um pai que valha a certeza da felicidade de um filho." 

(Júlio Dantas) 

 

03. Observando-se os verbos sublinhados, conclui-se que  

 

A) todos são impessoais, significando existir. 

B) apenas os dos textos 02 e 03 são impessoais e significam existir. 

C) apenas o do texto 04 é impessoal e significa existir. 

D) nenhum deles é impessoal. 

E) apenas os dos textos  02 e 04 são impessoais e significam existir. 
 
04. Assinale a alternativa que aponta uma incorreção em relação à classificação do termo sublinhado. 
 
A) "melhor seria não fazê-las vibrar" -  trata-se de um pronome pessoal oblíquo. 

B) " não aprenda alguma coisa." classifica-se como pronome indefinido.  

C) " que valha a certeza da felicidade de um filho"- verbo de 1ª conjugação, modo imperativo afirmativo. 

D) "Não há homem que, orando de todo coração, não  aprenda alguma coisa”- trata-se de pronome relativo e refere-se ao termo "homem". 

E) "que valha a certeza da felicidade de um filho."- os termos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical, todos são substantivos. 
 
05. Se, no texto 02, o termo "cordas" fosse substituído por "freio" e "correia", estaria CORRETO o trecho da alternativa  
 
A) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-los vibrar. 

B) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-lo vibrar. 

C) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-la vibrar. 

D) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-las vibrar. 

E) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazer vibrá-las. 

 

TEXTO 05 para a questão 06 
 

"As pessoas te pesam? Não as carregue nos ombros. Leva-as no coração." 

(Dom Hélder Câmara) 

 

06. Analisando-se os termos sublinhados, tem-se como CORRETO que 
 
A) nos dois primeiros casos, a ênclise é obrigatória. 

B) no primeiro caso, o pronome está enclítico; no segundo, proclítico, e no terceiro, proclítico. 

C) no segundo caso, a próclise é obrigatória, e no terceiro, a ênclise é obrigatória. 

D) nos dois últimos casos, a ênclise é obrigatória. 

E) apenas no segundo caso, a ênclise é obrigatória. 
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TEXTO 06 para a questão 07 
 

"Só o coração pequeno não cresce: o grande torna-se cada vez maior. Os anos fazem encolher aquele e crescer este"    
(Johann Paul Richter) 

 

07. Trata-se, sem dúvida, de um belo e precioso pensamento. Nele, o autor  utiliza termos que denotam tamanho, quantidade (pequeno, 

grande, maior, encolher, crescer). Utiliza, também, com muita sabedoria, pronomes para fazer referência a tipos de coração. Sobre 

isso, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Tanto o pronome "aquele" quanto "este" se classificam como possessivos e indicam proximidade do leitor. O primeiro se refere ao coração 

grande, e o segundo, ao pequeno. 

B) Tanto o pronome "aquele " quanto "este" são classificados como demonstrativos. No contexto do pensamento, o primeiro se refere ao coração 

pequeno, e o outro, ao grande. 

C) Ambos, "aquele" e "este" são classificados como pronomes indefinidos, reportando-se ao termo coração.  

D) Classificados como pronomes indefinidos, "aquele " e "este" se referem,  respectivamente, no pensamento, ao coração grande e ao coração 

pequeno. 

E) Ao utilizar-se do pronome "aquele", o autor pretendeu mostrar ao leitor que o coração encolhe com o passar dos anos. 

 

TEXTOS 07 e 08 para a questão 08 

 

TEXTO 07 

"A verdadeira fé não está no exterior, está no âmago do coração." 

(Juan Luis Vives) 

 

TEXTO 08 

"Fomos feitos para a dor. As lágrimas são para o nosso coração o que é a água para os peixes." 

(Gustave Flaubert) 

 

08. Em apenas uma das alternativas abaixo, a justificativa para o acento está em consonância com as normas gramaticais vigentes. 

Assinale-a. 
 
A) "A verdadeira  fé não está no exterior..." - o termo se acentua por ser oxítona terminada em E. 

B) "está no âmago do coração" - acentua-se por ser monossílabo átono. 

C) "As lágrimas são para o nosso coração..." - o acento se justifica por ser um termo proparoxítono. 

D) "o que é a água para os peixes." - acentua-se o termo sublinhado por ser paroxítona terminada em hiato. 

E) "está no âmago do coração" - a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

 

TEXTO 09 para as questões 09 e 10 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: www.facebook.com. 

 

09. Para Shakespeare, 
 
A) é rápida a percepção humana de que as amizades são essenciais apenas durante uma determinada fase de nossas vidas. 

B) ao homem cabe delimitar o período de manter ou não as amizades em suas vidas. 

C) o essencial na vida não é o lado material, e sim, o humano. 

D) a velhice é o momento de resgatar os bens materiais que nos são preciosos. 

E) nem sempre nos apercebemos das  pessoas que nos são gratas. 

 

10. Existe em uma das alternativas, uma ideia NÃO declarada no texto. Assinale-a.  

 

A) Para serem sólidas, as amizades precisam ser mantidas a distância. 

B) Com o tempo, entendemos que, mesmo distantes, as amizades se mantêm. 

C) Compreendemos quando amadurecemos que o tempo é incapaz de separar amizades. 

D) Na vida, o essencial são as pessoas que fazem parte de sua vida. 

E) Os objetos e as coisas não são essenciais na sua vida. 
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CONHECIMENTOS DO SUS 

 

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Assistência à Saúde é livre à iniciativa privada. Analise as afirmativas abaixo e 

assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde mediante contrato de direito 

público ou convênio. 

(   )  A preferência da iniciativa privada é para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(   )  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F B) F – F – F C) F – F – V D) F – V – F E) V – V – V 

 

12. Em relação à Lei 8080/90, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Constitui o Sistema Único de Saúde-SUS o conjunto de ações e serviços de saúde e de seguridade social, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público. 

(   )  Está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS a execução das ações de Vigilância Sanitária. 

(   )  A organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, é considerada um princípio que 

rege as ações do SUS. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F B) F – F – F C) V – F – V D) F – V – V E) V – V – V 

 

13. Em relação à Lei 8142/90, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

B) São considerados como instâncias colegiadas pela Lei os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. 

C) A Lei legitima o Controle Social da Saúde. 

D) A Lei legitima a política de recursos humanos na área de saúde para o país. 

E) A Lei estabelece que os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

 

14. Em relação à legislação do SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Os Conselhos de Saúde são órgãos de controle do Sistema Único de Saúde pela sociedade. 

(   )  A Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

(   )  Os Conselhos de Saúde têm como composição 50% usuários, 25% trabalhadores e 25% prestadores. 

(   )  A conferência de saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F – F B) F – F – F – F C) V – F – V – V D) F – V – V – F E) V – V – V – V 

 

15. Em relação à Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS de 1996, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, 

da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.  

(   )  Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, essa NOB aponta para uma reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida 

em que redefine os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à direção única. 

(   )  Definiu que os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de atenção à saúde prestadas entre municípios são alocados, 

previamente, pelo gestor que demanda esses serviços ao município sede do prestador. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F B) F – F – F C) V – F – V D) F – V – V E) V – V – V 

 

16. De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, o processo de qualificação da assistência à saúde 

das microrregiões deve ser submetido para análise pelo(a) 

 

A) Conselho Nacional de Saúde. 

B) Conselho Municipal de Saúde.  D) Comissão Intergestores Bipartite. 

C) Conselho Estadual de Saúde. E) Comissão Intergestores Tripartite. 

 

17. Em relação à legislação do SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas.  
 

 (   )  O princípio fundamental que articula o conjunto de leis e normas que constituem a base jurídica da política de saúde e do processo 

de organização do SUS no Brasil hoje está explicitado no artigo 196, da Constituição Federal de 1988. 
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(   )  A universalidade é um princípio finalístico do SUS, ou seja, é um ideal a ser alcançado, indicando, portanto, uma das 

características do sistema que se pretende construir e um caminho para sua construção. 

(   )  A barreira jurídica da Universalidade foi eliminada com a Constituição Federal de 1988, na medida em que universalizou o direito 

à saúde e, com isso, eliminou a necessidade de o usuário do sistema público colocar-se como trabalhador ou como “indigente”, 

situações que condicionavam o acesso aos serviços públicos antes do SUS. 

(   )  A noção de equidade diz respeito à necessidade de se “tratar igualmente os desiguais”, de modo a se alcançar a igualdade de 

oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F – V B) F – F – F – F C) V – V – V – F D) F – F – V – V E) F – V – V – V 

 

18. O movimento sanitarista brasileiro cresceu e ganhou representatividade por meio dos profissionais de saúde, usuários, políticos e 

lideranças populares na luta pela reestruturação do nosso sistema de saúde. O marco desse movimento ocorreu em(na) 

 

A) 1986, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde em Brasília. 

B) 1988, com a publicação da Carta Magna Brasileira.   D) Revolução de 1964. 

C) 1990, instituído pela Lei 8080/90.  E) 13 de dezembro de 1968, por meio do AI-5. 

 

19. Teve como objetivo a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde por favorecer 

uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, as diretrizes e os fundamentos da 

atenção básica. Estamos nos referindo à(ao) 

 

A) Atenção Primária. 

B) Programa de humanização.  D) Estratégia de Saúde da Família. 

C) Atenção domiciliar. E) PACS. 

 

20. O objetivo final dos dados coletados por sistemas de vigilância é 

 

A) recomendar medidas de controle. 

B) identificar surtos epidêmicos.  D) identificar mudanças no padrão de doenças. 

C) instruir a notificação compulsória dos casos. E) identificar grupos de alto risco. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

21. A segurança do cliente pode ser definida como ato de evitar, prevenir e melhorar resultados adversos ou lesões originadas no 

processo de atendimento médico – hospitalar. Quanto aos eventos adversos relacionados às falhas no sistema de medicação, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) a principal estratégia para minimizar o erro de medicação é adotar a distribuição de doses diárias de medicamentos administradas por uma 

única pessoa. 

B) instituir sistemas de preparação de soluções, inclusive de medicação oral, comprimidos e cápsulas, em fluxo laminar localizado em ambiente 

adequado. 

C) como recomendação de curto prazo, devem-se remover frascos de cloreto de potássio e outros eletrólitos concentrados dos postos de 

enfermagem e das áreas de cuidado dos pacientes. 

D) se recomenda a longo prazo que os sistemas de preparação de medicações, inclusive de soluções intravenosas, sejam realizados na farmácia. 

E) se recomenda como estratégia de curtíssimo prazo a implementação da prescrição eletrônica, estimulando a utilização dos registros 

eletrônicos referentes à administração de medicamentos. 

 

22. JRS, 57 anos, sexo masculino, doença de base Diabetes Mellitus, internado na Unidade de Terapia Intensiva após cirurgia de 

revascularização do miocárdio, esteve em uso de assistência ventilatória invasiva por 04 dias. Apresenta febre alta (390C), tosse e 

secreção espessa e taquipneia. Após avaliação, foi identificado quadro de pneumonia. Sobre a Assistência de Enfermagem a esse 

paciente, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Monitorizar temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e oximetria em intervalos regulares. A febre alta aumenta as demandas 

metabólicas, alterando a oxigenação celular; taquicardia, além de presente nos estados febris, pode estar associada à hipoxemia. 

II. Auscultar campos pulmonares, observando áreas de fluxo aéreo diminuído/ausente e sons respiratórios adventícios, por exemplo 

estertores e sibilos. O fluxo aéreo diminuído está presente em áreas consolidadas com líquido. Estertores, roncos e sibilos são 

ouvidos à expiração em resposta ao movimento torácico.  

III. Manter a cabeceira elevada (posição de semi-fowler), encorajar mudança frequente de posição, respiração profunda e tosse eficaz. 

Essas medidas promovem a inspiração máxima, aumentam a expectoração das secreções e melhoram a ventilação. 

IV. Monitorizar a eficácia da terapia medicamentosa, inclusive a antimicrobiana. Os sinais e sintomas da melhoria da condição devem 

acontecer com 05 dias de uso de antimicrobiano venoso. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, III e IV.  B) II, III e IV.  C) I e IV.  D I e III. E) II e IV. 
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23. O uso de insulina pelo paciente diabético requer cuidados e orientações quanto à autoadministração. É importante o enfermeiro 

orientar sobre o seguinte: 

 

A) as principais áreas para a injeção são o abdome, os braços (superfície anterior), as coxas (superfície posterior) e os quadris. 

B) a importância de rodiziar os sítios de injeção dentro de áreas anatômicas diferentes, evitando a hipertrofia da região. 

C) utilizar áreas diferentes na mesma hora do dia, para permitir uma melhor absorção da insulina. 

D) no caso de exercício físico de uma área específica; por exemplo na musculatura abdominal, a injeção deve ser realizada na área, a fim de 

aumentar a absorção. 

E) utilizar sempre a mesma área anatômica, explorando todo o sítio, na mesma hora do dia, com o objetivo de melhorar a absorção da insulina, 

evitando disparidades. 

 

24. Das infecções hospitalares, a infecção do trato urinário (ITU) é considerada um dos procedimentos invasivos mais comuns, 

compreendendo mais de 40% de todas as infecções adquiridas em instituições. A introdução da sonda vesical causa, em 

aproximadamente 7% dos pacientes, bacteremia transitória, sendo a segunda causa de infecção decorrente da infecção sanguínea 

nosocomial. Das medidas de prevenção de Infecção do Trato Urinário, recomenda-se 
 
A) utilizar sondas vesicais de Foley, denominadas Sonda de Demora, e, após sua instalação, realizar o enchimento do balão com PVP-I tópico, a 

fim de evitar contaminação por microorganismos. 

B) Para a realização do cateterismo vesical, deve-se utilizar sistema aberto e sonda uretral de calibre 12. 

C) Realizar higienização das mãos imediatamente antes e após sondagem ou em caso de manipulação de quaisquer componentes do cateter 

urinário. 

D) Trocar, periodicamente, a cada cinco dias, o cateter vesical, utilizando técnica asséptica. 

E) O uso de manipulações diárias do cateter ou antissepsia do meato com soluções antissépticas ou pomadas bactericidas. 

 

25. O Programa Nacional de Imunização (PNI) define calendário vacinal para crianças e fornece orientações quanto à administração 

das vacinas. Quanto a esse calendário, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) BCG – Tuberculose: deve ser aplicada em dose única, no entanto, recomenda-se uma segunda dose da vacina quando, após 6 meses, não se 

observa cicatriz no local da aplicação.   

B) A partir de 2012, no PNI, a vacina combinada DTP/Hib/HB (conhecida como pentavalente brasileira) foi incorporada aos 4 e 6 meses de 

vida. Os lactentes que fizerem uso dessa vacina recebem três doses da vacina hepatite B (a primeira dose ao nascer, sendo a segunda e a 

terceira dose aos 2 meses e 6 meses com as vacinas combinadas acelulares – DTPa/IPV/Hib/HB). 

C) dT / dTpa - os reforços são indicados a cada 20 anos com dT, sendo que, preferencialmente, o primeiro reforço deve ser realizado com dTpa. 

D) Pneumocócica conjugada - é recomendada a todas as crianças até 9 anos de idade. Recomendam-se duas doses da vacina Pneumocócica 

conjugada no primeiro ano de vida (2 e 6 meses) e uma dose de reforço aos 12 meses de vida. 

E) Crianças com peso de nascimento igual ou inferior a 3 Kg ou idade gestacional < 33 semanas devem receber duas doses da vacina (esquema 0 

e 6 meses): 1ª dose ao nascer, 2ª dose, 6 meses após a 1ª dose.  

 

26. A epidemiologia clínica é a ciência, que faz predições sobre pacientes individuais, utilizando a contagem de eventos clínicos em 

grupos de pacientes semelhantes, valendo-se de métodos científicos sólidos para garantir a tomada de boas decisões. Qual medida de 

frequência é determinada pela fração de um grupo de pessoas que possui uma condição ou desfecho clínico em um dado ponto no 

tempo? 

 

A) Incidência B) Amostra aleatória  C) Estudos de coorte  D) Incidência cumulativa E) Prevalência 

 

27. Toda reação transfusional pode resultar em um efeito adverso. Quanto às reações agudas, é CORRETO afirmar que 

 

A) a reação alérgica tem como manifestação clínica, calafrios, febre, cefaleia, rubor facial, ansiedade e tem como causa a sensibilidade à proteína 

plasmática que reage com o antígeno do receptor. 

B) as reações hemolíticas têm como manifestação clínica elevação da pressão venosa, tosse, calafrios, presença de estertores. 

C) a hepatite B é uma reação aguda que apresenta manifestações clínicas, como elevação do TGO/TGP, erupção cutânea, icterícia leve, 

esplenomegalia. 

D) a hemossiderose tem como causa principal o Diabetes mellitus, levando à deposição de ferro no coração, no fígado, no baço, na pele e em 

outros. 

E) se o paciente apresentar a reação aguda febril e não hemolítica, deve-se interromper a transfusão imediatamente, iniciando a infusão de soro 

fisiológico pelo mesmo acesso venoso, coletar amostras de urina para exame, verificar temperatura 30 min após calafrio, realizando 

monitorização, administrar antipiréticos, tratar sintomas. 

 

28. P.O, 37 anos portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico apresenta perda ponderal acentuada e dificuldades na alimentação. Após 

avaliação da paciente, foi prescrita alimentação enteral. Quanto a esse tipo de alimentação, é CORRETO afirmar que 

 

A) a alimentação enteral mantém o trato gastro intestinal funcionante, evitando atrofia da mucosa, disfunção biliar e hepática. 

B) antes da administração da alimentação, a sonda NSG deve ser testada, introduzindo-se a ponta da sonda em um copo de 30 ml com água, com 

o objetivo de verificar o posionamento desta. 

C) ao se administrar a alimentação enteral, o paciente deve ser posicionado em decúbito lateral, mantendo, assim, as vias respiratórias pérvias. 

D) após administração de toda a alimentação realizada naquele horário, a sonda deve ser lavada com 120 ml, evitando a obstrução por resíduos 

de alimentação. 

E) a alimentação enteral deve ser administrada sempre o mais rapidamente possível, entre 5 e 10 minutos, evitando, assim, distensão do 

estômago. 
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29. O desbridamento consiste na remoção do tecido desvitalizado de uma dada área. Quanto a esse procedimento, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) Desbridamento mecânico consiste na remoção dos tecidos desvitalizados com o uso da força física, como na fricção com gazes ou esponja ou 

na remoção de gazes secas. 

B) O desbridamento mecânico pode ser realizado com a ajuda de agentes enzimáticos desbridantes e proteicos. 

C) A colagenase é um agente desbridante e deve ser utilizada por, no máximo, 4 dias. 

D) A fribronilisina realiza desbridamento químico, devendo, porém, ser utilizada por um período superior a 3 meses. 

E) O desbridamento autolítico utiliza a força mecânica da fricção para se ter um bom resultado. 

 

30. As Coberturas são produtos, que favorecem um microambiente ótimo para restauração dos tecidos. Quanto a sua especificidade de 

indicação, é CORRETO afirmar que 
 
A) o hidrocoloide é um curativo gelatinoso amorfo com goma de copolímero, composto por aproximadamente 80% de água. Na sua utilização, é 

necessário o uso de um curativo secundário.  

B) o Alginato de cálcio, composto de fibras derivadas de algas marinhas, é indicado por possibilitar a obliteração de espaços mortos, absorver o 

excesso de exsudado e promover hemostasia. Requer cobertura secundária. 

C) o AGE são curativos interativos compostos por uma base hidrocoloide feita de celulose, gelatinas e pectinas e de um revestimento feito de 

filme ou espuma de poliuretano. 

D) o carvão ativado é comumente utilizado em lesões hipersecretivas com presença de sangramento. 

E) a Sulfadiazina de prata é composta de 10% de alginato e 90% de colágeno e mais Sulfadiazina de prata a 1% hidrofílica. Tem por indicação e 

vantagens a prevenção de colonização e tratamento da ferida queimada. 

 

31. Administrar Soro glicosado 10% 500ml para infundir de 6 em 6 horas. Encontra-se disponível no posto de enfermagem soro 

glicosado 5% 500 ml e ampola de glicose de 10 ml a 50%. Quanto se deve administrar de glicose para proceder à transformação? 
 
A) 50 ml de glicose que corresponde a 27g de glicose a 50% 

B) 52 ml de glicose que corresponde a 28g de glicose a 50%  D) 55 ml  de glicose que corresponde a 27,5g de glicose a 50% 

C) 56 ml de glicose que corresponde a 29g de glicose a 50% E) 53 ml de glicose que corresponde a 26,5g de glicose a 50% 

 

32. Sobre medicação e vias de administração, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.  
 

 (   )  A via retal é utilizada para pacientes com alterações gástricas. Por ser uma mucosa pouco vascularizada, favorece a absorção do 

medicamento, e este pode ser administrado por meio de sonda retal ou supositório. 

(   )  Hipodermóclise é a infusão de fluidos no tecido subcutâneo para a correção de desequilíbrio hidroeletrolítico. É recomendado para 

idosos ou em cuidados paliativos. 

(   )  Na via subcutânea, as soluções são oleosas, e as suspensões devem ser de fácil absorção, sendo o ângulo utilizado de 90º. 

(   )  A administração intramuscular é a introdução de solução aquosa, oleosa ou suspensão no deltoide, preferencialmente com corpo 

muscular bem desenvolvido, de fácil acessibilidade, sem grandes vasos e nervos situados superficialmente. 

(   )  A administração endovenosa permite absorção  e ação imediata ao administrar o medicamento, fluidos, hemocomponentes, 

nutrição parenteral. Os principais acidentes por essa via são: choque, embolia, flebite, infiltração e esclerose da veia. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, F, V, F, V B) F, V, F, V, V C) F, F, V, V, F D) V, V, V, F, F E) V, F, F, V, F 

 

33. Sobre as Doenças Infecciosas e Parasitárias, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Em casos suspeitos, é imprescindível que os profissionais de saúde considerem que poderá ou não haver possibilidade de AIDS em algumas 

situações clínicas de diagnóstico diferencial de doenças infecciosas. 

B) A tuberculose é confirmada, exclusivamente, pela baciloscopia no escarro vespertino ou lavado brônquico para pesquisa de BAAR. 

C) A varicela apresenta dor intensa e queimação no dermátomo comprometido e podem durar meses após a resolução das lesões. 

D) A candidíase tem início insidioso, sem sintomas ou sinais, ao longo de semanas ou meses, evoluindo com febre alta. 

E) A transmissão por relação sexual é mais comum, e o risco l é estimado em 0,09 % em cada relação sem proteção, e a segunda mais importante 

é a transmissão vertical, da mãe para o feto durante a gestação. 

 

34. No que se refere às cirurgias cardíacas, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. 
 

(   )  A pericardiectomia é a retirada parcial do pericárdio aderido, espessado ou fibrótico, com a finalidade de aliviar a constrição do 

coração e dos grandes vasos. O pericárdio externo espessado é removido conforme indicação. 

(   )  Os procedimentos corretivos que preservam a valva nativa são amplamente empregados. A ecocardiografia transesofágica deve ser 

feita para se avaliar a função ventricular e valvar antes e depois da correção. 

(   )  Coração do doador deve ser colocado imediatamente gelado. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F, V, F B) V, F, V C) V, V, F D) F, F, F E) V, V, V 

 

35. Sobre o procedimento nas cirurgias torácicas, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A pneumectomia é a remoção de todo um pulmão para tratar as neoplasias malignas; é um tratamento cirúrgico estabelecido com 

aceitação crescente nos últimos 20 anos. 

II.  Lobectomia é a retirada obrigatória dos lóbulos do pulmão onde são envolvidos problemas de metástase exclusivamente; o 

procedimento não varia com lobo específico a ser removido devido à estrutura anatômica. 



8 

III.  A toracotomia aberta à ressecção parcial é a remoção de uma porção de costela; o procedimento é realizado para tratamento de 

lesões empiêmicas crônicas para estabelecer um mecanismo para drenagem contínua. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I, apenas. D) II, apenas. E) III, apenas. 

 

36. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma atividade privativa do enfermeiro, que norteia as atividades da equipe 

de enfermagem. Sobre isso, leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  O histórico de enfermagem deve ser realizado na admissão ou nas 24 ou 48 horas seguintes; é centrado nas alterações e condições 

de risco do paciente. Identificação e Exame físico são partes do histórico de enfermagem.  

II.  A identificação das necessidades básicas do ser humano que precisa de atendimento e a determinação do grau de dependência, 

parcial ou total, compõem uma das etapas do SAE, caracterizada como Planejamento de Enfermagem.  

III.  O técnico e o auxiliar de enfermagem participam do Processo de Enfermagem, de acordo com o que preceitua a Lei n 7.498/86, sob 

a supervisão do enfermeiro.   

IV.  A Avaliação de Enfermagem é um processo contínuo e sistemático, que objetiva verificar a necessidade de mudanças ou 

adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.  
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

A) I, III e IV. B) II, III e IV. C) I e IV. D) II e III. E) II e IV. 

 

37. De acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, é definida uma classificação diagnóstica da pressão arterial em 

maiores de 18 anos. Relacione a 2a coluna de acordo com a 1a. 
 

A. PA= 130 x 85 mmHg (   ) Hipertensão grave (estágio 3) 

B. PA = 150 x 90 mmHg (   ) Hipertensão  moderada (estágio 2) 

C. PA = 160 x 100 mmHg (   ) Normal limítrofe 

D. PA+ 190 x 110 mmHg (   ) Hipertensão leve (estágio1) 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) B, C, A, D B) A, B, D, C C) D, C, A, B D) C, D, B, A E) A, C, D, B 

 

38. Ainda sobre Hipertensão Arterial (HA), a abordagem de portadores de hipertensão arterial (HA) é baseada também na presença de 

outros fatores de risco e doenças concomitantes. Sobre estratificação dos portadores de HA, é CORRETO afirmar que 
 
A) o grupo de risco médio inclui homens com idade menor que 55 anos e mulheres com idade abaixo de 65 anos com hipertensão grau I e sem 

fatores de risco.  

B) entre indivíduos de grupo de risco médio, a probabilidade de um evento cardiovascular grave nos próximos dez anos é menos que 5%.  

C) o grupo de risco baixo inclui portadores de HA grau I ou II com dois ou mais fatores cardiovasculares.  

D) faz parte do grupo de risco alto portador de HA grau I e II que possui três ou mais fatores de risco e são também portadores de hipertensão 

grau III sem fatores de risco.  

E) o grupo de risco muito alto inclui portadores de HA grau II e possui apenas um fator de disco. 

 

39. Sobre drenos torácicos, é CORRETO afirmar que 
 
A) a drenagem pleural por ação gravitacional ocorre quando o ar em excesso contido na cavidade pleural está sujeito a valor de pressão mais 

elevada que os contidos no frasco coletor.  

B) a troca do frasco ou mensuração da drenagem deve ser realizada com os circuitos de drenagem abertos para facilitar a drenagem por ação 

gravitacional.  

C) deve se colocar os frascos de drenagem abertos ao nível de tórax no transporte de pacientes para exames.  

D) o pinçamento do dreno está indicado quando o paciente está deambulando.  

E) nos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca que apresentaram sangramento excessivo, somente serão retirados quando a drenagem 

total estiver estabilizada a menos de 20 mL/h, por um período de, pelo menos, 3 horas.  

 

40. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. O CAPS tem como função 

organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios e articular estratégias de políticas de saúde mental 

num determinado território. Sobre CAPS, leia as afirmativas abaixo: 

 

(   )  CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad se diferenciam pelo porte, pela capacidade de atendimento, pela clientela atendida 

e organizam-se no país de acordo com o perfil da população.  

(   )  Os CAPS I são serviços de médio porte, fazendo a cobertura em municípios com mais de 70.000 habitantes. A clientela típica 

desses serviços é de adultos com transtornos mentais severos e persistentes.  

(   )  Os CAPS III são serviços de grande complexidade, uma vez que funcionam durante 24 horas, os 7 dias da semana. Se necessário, 

realizam acolhimento noturno. Esse serviço tem capacidade para acompanhar aproximadamente 450 pessoas/ mês.  

(   )  Os CAPSad são especializados no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais, com capacidade para 

acompanhar até 220 crianças mês. A equipe mínima para esses serviços deve ser composta de 8 profissionais.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F, F, F, V B) V, F, V, F C) V, V, F, F D) F, F, V, F E) V, V, V, V. 




