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Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ENFERMEIRO PLANTONISTA / DIARISTA 
 

 

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 e 

30 (trinta) 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 de 01 a 05 
 

Só se adquire perfeita saúde se vivendo na obediência às leis da Natureza. A verdadeira felicidade é impossível sem 
verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão 

automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle. Aquele que domina os próprios sentidos 

conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza. 
Gandhi 

 

01. Sobre o emprego da crase, observe os fragmentos abaixo: 
 

I.  "vivendo na obediência às leis da Natureza." 

II.  "automaticamente sujeitos a controle" 
 

Está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No fragmento I, a crase indica a presença apenas do artigo "as". 

B) No fragmento II, se o termo "controle" fosse substituído por "fiscalizações", estaria correto o trecho: automaticamente 

sujeitos à fiscalizações. 

C) No fragmento I, existe a presença da preposição "a" e do artigo "as". 

D) No fragmento II, a crase é facultativa. 

E) Se no fragmento I, o termo "leis" estivesse no singular, a crase não seria obrigatória.  

 

02. No tocante à Sintaxe de Colocação, analise os itens abaixo: 
 

I. "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza." 

II.  "e tornou-se parte harmoniosa da natureza." 
 
Está CORRETO o que se afirma na alternativa  
 
A) No item I, o pronome também poderia estar enclítico ao verbo. 

B) No item II, a ênclise é obrigatória.  D) No item I, a próclise é obrigatória. 

C) Tanto no item I como no item II a ênclise é obrigatória. E) No item II, a próclise é obrigatória. 

 

03. Em todas as alternativas, os termos sublinhados se classificam como Pronome, EXCETO em uma. Assinale-a. 
 
A) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou." 
B) "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle..." 

C) "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza”. 

D) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou." 

E) "quando a gula estiver sob controle.” 

 

04. Observe os fragmentos abaixo: 
 

I. "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle." 

II. "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza.” 
 
Sobre os termos neles sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No fragmento I, exprime circunstância modal. 

B) No fragmento II,  liga orações exprimindo ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. 

C) No fragmento I,  exprime circunstância temporal e no II, ideia de adição. 

D) No fragmento II, poderia ser permutado por "porém" sem causar prejuízo de significado. 

E) No fragmento I, poderia ser substituído por "uma vez que", sem mudar o sentido original. 

 

05. Em uma das alternativas abaixo, há ERRO quanto à justificativa para o acento do termo sublinhado. Assinale-a. 
 

A) ”Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza" - acentua-se por ser proparoxítono. 

B) ”A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde” - a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. 

C) ”Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro" - o termo se acentua por ser paroxítono terminado 

em ditongo. 

D) "Só se adquire perfeita saúde" - o termo é acentuado por ser monossílabo tônico. 

E) "vivendo na obediência às leis da Natureza." - acentua-se o termo por ser paroxítono terminado em ditongo. 

http://pensador.uol.com.br/autor/gandhi/
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TEXTO 02 para as questões 06 e 07 

 

Gostar de si mesmo, sem egoísmo. Apreciar as pessoas em volta. Cuidar da saúde mental e física. Gostar dos seus 
horários. Não ficar melancólico, mas guardar na lembrança as melhores coisas da vida. E não abrir mão de ser feliz. A 

busca da felicidade já justifica a existência. 
Dorival Caymi 

 

06. Sobre a Pontuação do texto 02, é CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) A vírgula após "melancólico" poderia ser substituída por ponto e vírgula. 

B) O ponto após o termo "vida" poderia ser retirado e o conectivo "E" grafado em minúsculo dando continuidade à oração. 

C) Após o termo "física", poderia haver uma interrogação. 

D) Poderia ser retirado o ponto após o termo "volta". 

E) Estaria também correto, se houvesse uma vírgula após o termo "lembranças". 

 

07. Observe os verbos sublinhados abaixo: 
 

I. “Gostar de si mesmo, sem egoísmo" 

II. "Cuidar da saúde mental e física" 

III. "Gostar dos seus horários" 
IV. "A busca da felicidade já justifica a existência" 

V. "E não abrir mão de ser feliz" 

 

Assinale a alternativa cujos verbos exigem complemento regido de preposição. 

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

 

08. Analise o trecho abaixo : 

 

"Esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o número um." 

Mario Quintana 

 

Para Quintana,  

 

A) é preciso sempre buscar inspiração nos acontecimentos passados. 
B) inspirar-se no velho é algo que denota sabedoria humana. 

C) a criatividade é algo fundamental para se fazer poesia. 

D) nada é mais prazeroso ao poeta do que a cópia de textos já existentes. 

E) é irrelevante ser inédito no âmbito poético. 

 

09. Analise o texto abaixo: 

 

"Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas horas e 
dizer sempre a verdade quando for preciso. E com confiança no que diz." 

Carlos Drummond de Andrade  

 

Para Drummond,  
 

A) inexiste diferença entre ser colega e ser amigo. 

B) colega é aquele que é fiel e fala sempre a verdade.   

C) amigo procura sempre agradar o outro.  

D) colega e amigo buscam sempre a inverdades no diálogo. 

E) ser amigo é declarar a verdade com segurança. 
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Texto 03 para a questão 10 

 
www.facebook.com.br 

 

Após a leitura do texto, tem-se como mensagem que 
 

A) o líder precisa apontar caminhos e metas. 

B) forçar os subalternos à ação, mesmo que à força.  D) ser líder é algo que exige silêncio e paciência. 

C) o verdadeiro líder orienta como se deve proceder.  E) liderança é sinônimo de monopólio e poder. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

11. Sobre transtornos renais e urinários, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. A dor renal pode ser percebida como uma dor surda no ângulo costovertebral ou pode ser uma dor aguda em cólica, 
percebida na área do flanco que se irradia para a virilha ou para os testículos. 

II. A avaliação do trato urinário inclui: balanço hídrico horário, avaliação de cor, transparência e densidade da urina, 

palpação do abdome, percussão dos flancos e avaliação de hematúria e incontinência. 

III. A creatinina sérica reflete o equilíbrio entre a produção e a filtração pelo glomérulo renal, prova mais sensível da 

função renal. 

IV. O pH da urina deve ser medido do material coletado em até 12 horas, não havendo indicação de ser mensurado em 

urina fresca; a densidade normal varia ente 950 e 970. 

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 
 

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

 

12. Sobre Acidente Vascular Hemorrágico (AVH), leia as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para 

as Falsas. 
 

(   )  Tabagismo, diabetes, hipercolesterolemia, obesidade e sedentarismo são fatores de risco para todo tipo de derrame.  
(   )  AVH é mais comum que Acidente Vascular Isquêmico (AVI), porém causam um número de mortes significativo.  

(   )  O tratamento do AVH é potencialmente clínico, uma vez que, após administração de anti-hipertensivos, ocorre a 

interrupção do sangramento e consequente estabilidade do quadro clínico, o que contraindica a cirurgia. 

(   )  Dormência súbita da face, alteração da fala, tontura, perda de equilíbrio e cefaleia intensa são sintomas indicativos 

de AVH.  

(   )  História familiar de acidente vascular é o principal fator de risco para AVH. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, V, V, V  

B) F, F, V, V, F  

C) V, F, F, V, F  

D) F, F, F, F, V  

E) F, V, V, F, F 
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13. Sobre processamento de artigos hospitalares, é CORRETO afirmar que 
 

A) a limpeza de artigos deve ser feita, de preferência, manualmente, pois promove limpeza e descontaminação adequada, 

favorecendo o processo de esterilização. 

B) a secagem dos produtos deve ser feita apenas por secadora de ar quente ou frio, pois a umidade interfere nos processos de 

esterilização. 

 

 

C) o processo de desinfecção de artigos hospitalares é dividido em três níveis. Na desinfecção de nível intermediário, ocorre a 

destruição de todas as bactérias vegetativas, micobactérias, fungos e parte dos esporos, e o enxague deve ser feito com água 

estéril. 

D) o empacotamento dos artigos para esterilização tem como objetivo proporcionar selagem adequada e resistente, permitir a 
penetração e retirada dos agentes esterilizantes bem como ser compatível e resistir às condições físicas da esterilização. 

E) Métodos químicos são aqueles que utilizam calor em diferentes formas e alguns tipos de radiação para esterilizar artigos. O 

método mais usado e factível é a esterilização por estufa. 

 

14. De acordo com a ANVISA, resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar comercial, agrícola e de serviços de varrição. Sobre esses resíduos, leia 

as afirmativas abaixo: 
 

I. Resíduos sólidos são classificados em função dos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde bem como em 
função da natureza e origem. 

II. A classe I dos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública é denominada perigosa em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou biológicas e podem apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente.  

III. Resíduos sólidos urbanos são formados pelos resíduos domésticos, comerciais e públicos.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. Sobre gerência de serviços de enfermagem, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. Para os enfermeiros, administrar é cuidar e quando planejam organizam, avaliam e planejam, eles estão cuidando.  
II. A função gerencial organiza o processo de trabalho com o objetivo de torná-lo  mais qualificado e produtivo na 

oferta de uma assistência de enfermagem universal, igualitária e integral.  

III. São características do perfil gerencial: capacidade de minimizar dificuldades a que estão expostos bem como lidar 

com novas situações, podendo desempenhar satisfatoriamente, seu papel no processo de restauração dos sistemas 

de saúde.  

IV. Para que as relações interpessoais e grupais postas no processo de trabalho da enfermagem assumam caráter 

profissional, é necessário que apenas os enfermeiros reconheçam a complexidade e o caráter processual, sistêmico 

e evolutivo das relações. 

 

Estão CORRETAS 
 

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

 

16. Sobre planejamento familiar, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas. 
 

(   ) A primeira consulta deve ser feita após atividades educativas, incluindo: exame físico geral e ginecológico, 

atenção especial para orientação do autoexame da mama, data da última colpocitopatologia oncótica, análise da 

escolha e prescrição do método anticoncepcional. 

(   ) Na escolha do método anticoncepcional, deve ser levado em consideração: escolha da mulher, do homem ou do 

casal e características dos métodos, devendo ser observado eficácia, efeitos secundários, aceitabilidade, 
disponibilidade, facilidade de uso, reversibilidade e proteção a DST bem como infecção pelo HIV.  

(   ) O preservativo feminino já vem lubrificado e pode ser usado duas ou três vezes, sendo indicada a limpeza com 

antissépticos ao final da relação sexual. Pode ser utilizado com vários tipos de lubrificante.  

(   ) O método da temperatura basal corporal atualmente é o mais eficiente método de anticoncepção; está 

fundamentado nas alterações da temperatura basal que ocorre na mulher ao longo do ciclo menstrual. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F, F, F, V B) V, V, F,V C) F, V, F, V D) V, V, F, F E) V, F, V, F 
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17. Sobre eclâmpsia, leia as afirmativas abaixo e assinale V para as Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

(   )  A conduta obstétrica visa estabilizar quadro materno, avaliar condições de bem-estar fetal e antecipação do parto, 
em qualquer idade gestacional. Após estabilizar quadro, iniciar os preparativos para interrupção da gravidez.  

(   )  O sulfato de magnésio pode ser utilizado durante o trabalho de parto, parto e puerpério, devendo ser mantido por 

24 horas após o parto, se iniciado antes deste. 

(   )  O parto cesariana é preferível ao vaginal para mulheres com pré-eclâmpsia/eclâmpsia, uma vez que medidas 

paliativas, mesmo realizadas de forma apropriada, aumentam o risco materno.  

 

(   )  A Síndrome de Hellp é caracterizada por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Em 

obstetrícia, é considerada como agravamento do quadro de pré-eclâmpsia.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

18. Sobre rastreio do câncer cérvico-uterino, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Lesões precursoras de câncer cérvico-uterino são cinco vezes mais frequentes em mulheres portadoras de DST do 
que nas que procuram serviços, como os de planejamento familiar.  

(   )  É recomendada a realização de colpocitologia a cada ano. Mesmo após duas colpocitologias consecutivas 

negativas, para as mulheres sexualmente ativas, realizar a cada 6 meses.  

(   )  Ao atender uma paciente com DST causada pelo HPV que não se submeteu a uma colpocitologia nos últimos 12 

meses, a coleta deve fazer parte do exame ginecológico. 

(   )  A colpocitologia é um teste efetivo pra o rastreamento de DST, e a coleta pode ser realizada mesmo no período 

menstrual.  

(   )  A presença de colpites, corrimentos ou colpocervicites pode comprometer a interpretação da colpocitologia.  
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

A) V, F, F, V, V D) V, V, V, F, F 

B) V, F, V, F, V E) F, F, F, F, V 

C) F, V, V, F, F  

 

19. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições, que visam substituir psiquiátricos e os métodos para de 

cuidar de afecções psiquiátricas. Sobre CAPS, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Serviço comunitário com o objetivo de cuidar de pessoas com transtornos mentais, severos e persistentes no seu 

território de abrangência.  

(   )  A atenção do CAPS deve ser de ações exclusivas para os pacientes e comprometer-se com a construção de projetos 
de inserção social.  

(   )  Os CAPSi são locais, que oferecem cuidados intensivos, semi-intensivos ou não intensivos a pacientes em 

sofrimento mental com diagnóstico de neurose ou psicose que já tenham histórico de internação e/ou tratamento.  

(   )  No CAPSi, o tratamento deve ter sempre estratégias e objetivos múltiplos, preocupando-se com a atenção integral 

a crianças e adolescentes onde as ações são clínicas e intersetoriais.  
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

20. Sobre sondagem vesical de demora (SVD), é CORRETO afirmar que 

 
A) o teste do balão do cateter de demora deve ser realizado após a introdução deste na bexiga, o que facilita a semiotécnica e 

minimiza o trabalho do enfermeiro.  

B) a higiene ao redor do meato urinário não deve ser realizada diariamente em pacientes com cateter de demora, para evitar a 

saída deste. 

C) deve ser realizada com luvas estéreis e conectada a um sistema coletor fechado com fluxo de urina desobstruído com a 

bolsa afastada do assoalho para evitar infecção bacteriana.  

D) o tubo coletor de urina deve ser colocado acima do nível da bexiga, especialmente quando  o paciente estiver deambulando.  

E) a lavagem das mãos antes e após a SVD é dispensável, uma vez que as luvas estéreis substituem tal ação.  
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21. C.S, sexo masculino, 39 anos, admitido na clínica médica com história de dor epigástrica em forma de queimação 

associada à ingesta alimentar aproximadamente 2 horas após o consumo, anorexia, saciedade precoce, eructação. 

Após investigação, o diagnóstico médico apresentado foi de úlcera péptica. Quanto à sistematização da assistência 

de enfermagem para esse paciente, é CORRETO afirmar que 

 

A) as ações / prescrição de enfermagem devem ser estabelecidas por ordem de prioridade, conforme a necessidade do serviço 
de assistência à saúde  

B) o controle da dor deve ser uma das ações / prescrição de enfermagem. Como ação independente, o enfermeiro pode orientar 

a ingesta de refeições pequenas e frequentes, prevenindo distensão abdominal e liberação de gastrina. 

C) o enfermeiro deve prescrever para o paciente do caso acima a verificação dos sinais vitais a cada 2 horas, considerando a 

possibilidade de perda da volemia. 

D) o enfermeiro deve realizar a orientação a esse paciente quanto à manutenção do decúbito de trendelemburg, a fim de 

diminuir a tensão abdominal aliviando a dor. 

E) deve estabelecer junto ao paciente ações para o controle da eructação, orientando sobre a importância da manutenção do 

esvaziamento gástrico durante a maior parte do dia. 

 

22. A aids é uma patologia causada pela infecção do vírus HIV, evoluindo para uma grave disfunção do sistema 

imunológico. Quanto a essa patologia, é CORRETO afirmar que 

 

A) tem como agente etiológico os vírus HTLV1 e HTLV2, retrovírus que necessitam de uma enzima denominada transcriptase 

reversa para multiplicar-se. 

B) a contagem de linfócitos B é um importante marcador dessa imunodeficiência, sendo utilizada tanto na avaliação do 

tratamento e prognóstico quanto em uma das definições de caso de aids com fim epidemiológico. 

C) as drogas denominadas inibidores de entrada atuam impedindo o vírus de fazer cópias de seus próprios genes, criando 

versões defeituosas dos nucleosídeos (unidades básicas dos genes) 

D) a transmissão do vírus HIV entre mãe e filho é uma preocupação da saúde pública mundial. Essa transmissão ocorre 

somente no momento do parto e através do aleitamento materno.  

E) o vírus HIV penetra no organismo por intermédio das células de Langerhnas (portadoras de TCD4+ na superfície) presentes 

nas mucosas.   
 

23. Na clínica médica de uma unidade de saúde, foi admitida uma paciente com diagnóstico de hipertireoidismo, um 

distúrbio metabólico, que resulta da superprodução dos hormônios da tireoide. Ao ser avaliada pelo enfermeiro, 

teve como diagnóstico de enfermagem: Risco para débito cardíaco diminuído relacionado a hipertireoidismo 

descontrolado e aumento da sobrecarga cardíaca. Quais prescrições de enfermagem foram estabelecidas para essa 

paciente considerando o diagnóstico de enfermagem dado? 

 

A) Monitorar a Pressão arterial (PA) deitada, sentada e de pé, observando, também, a pressão de pulso ampla, que reflete o 

aumento compensatório no volume de ejeção e resistência vascular sistêmica diminuída. 

B) Fornecer atividades recreativas e medidas de conforto, diminuindo o uso de energia, promovendo o relaxamento. 

C) Auscultar sons intestinais que refletem a motilidade gástrica diminuída, o que pode reduzir ou alterar a absorção. 
D) Auscultar sons cardíacos, observando a presença de extrasístolia. Uma primeira bulha proeminente sinaliza a presença de 

insuficiência cardíaca iminente. 

E) Auscultar sons pulmonares; os sibilos podem sinalizar congestão pulmonar por líquido extracelular. 

 

24. A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança, nos serviços de saúde, é o registro 

periódico do peso no Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança. Quanto a esse acompanhamento, é CORRETO 

afirmar que 

 

A) os indicadores antropométricos, incluindo o Peso/Idade não são utilizados como indicadores diretos para se avaliar o estado 

nutricional da criança.   

B) crianças com registro de peso no cartão da criança com posição acima do percentil 97 e curva ascendente são consideradas 
baixo peso e com desenvolvimento deficiente. 

C) criança até 6 anos com registro de peso com posição menor que o percentil 0,13, apresentando curva ascendente, horizontal 

ou descendente, deve ser investigada quanto à possibilidade de ser portadora de formas clínicas de desnutrição calórico- 

proteica: marasmo, kwashiorkor ou formas mistas. 

D) o sentido do traçado da curva de crescimento, quando ascendente, é considerado de grande risco para o crescimento e 

desenvolvimento da criança. 

E) criança de até 6 anos com registro de peso com posição entre os percentil 97 e 100 e curva ascendente deve ser orientada 

pelo enfermeiro quanto à necessidade de ficar vigilante em relação à diminuição do crescimento. É importante investigar 

possíveis causas com atenção especial para o desmame, dentição, intercorrências infecciosas, formas de cuidado da criança e 

afeto. 
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25. Os artigos hospitalares podem ser classificados, segundo sua contaminação, em 

 

A) artigos críticos que são todos aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras. 

B) artigos não críticos que são aqueles que penetram através da pele e mucosas, atingindo os tecidos subepiteliais. 

C) artigos semicríticos que são todos aqueles, que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras. 

D) artigos críticos que são aqueles que penetram através da pele e mucosas, atingindo os tecidos subepiteliais e por esse motivo 
devem passar, apenas, pelo processo de limpeza com hipoclorito de sódio. 

E) artigos semicríticos, por exemplo, espéculo vaginal e otoscópio, termômetro, que devem passar pelo processo de 

esterilização para serem utilizados. 

 

26. Os indicadores de saúde permitem comparar níveis de saúde entre diferentes populações ou ao longo do tempo. 

Alguns indicadores refletem o nível de saúde uma nação. Desses indicadores, qual o que inclui o número de óbitos 

de crianças menores de um ano de idade no período e número de nascidos vivos? 

 

A) Mortalidade perinatal 

B) Mortalidade neonatal precoce   

C) Mortalidade neonatal tardia  
D) Mortalidade infantil 

E) Mortalidade por causa determinada 

 

27. O Programa Nacional de Imunização - PNI(Ministério da Saúde) é uma das ações mais eficazes na promoção da 

saúde. A imunização é uma atitude fundamental para melhorar as condições de saúde na infância, diminuindo 

dessa forma, a mortalidade, principalmente nos menores de cinco anos. Em relação as suas indicações e 

contraindicações, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

(   )  Para vacinas de bactérias atenuadas ou vírus vivos atenuados, é contraindicada sua administração em indivíduos 
que apresentem imunossupressão e gravidez.  

(   )  Encefalopatia nos 7 primeiros dias após a aplicação de uma dose de vacina, contendo componente pertússis,  

contraindica a utilização posterior de qualquer tipo de vacina que contenha esse componente.  

(   )  A vacina contra tuberculose (BCG) administrada via intradérmica (ID) apresenta como reações adversas, exantema 

entre o 5º e 10º dia, febre, encefalites e rush cutâneo.  

(   )  A vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) é composta de vírus vivos atenuados e deve ser administrada 

em 3 doses, sendo a primeira aos dois meses de idade.  
(   )  A vacina contra sarampo é composta de vírus vivo atenuado, administrada em apenas uma dose por via 

intradérmica. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 
A) V, F, V, F, V  

B) V, V, V, F, V  

C) V, F, F, F, F  

D) F, F, F, V, V  

E) V, V, F, F, F 

 

28. O processo de cicatrização das feridas é composto classicamente por três fases. Quanto à fase proliferativa, assinale 

a afirmativa CORRETA. 

 

A) Nessa fase, a ativação do sistema de coagulação e o desbridamento da ferida, ocorrendo a quimiotaxia e os neutrófilos e 

macrófagos digerem as bactérias e restos celulares. 

B) Essa fase manifesta-se clinicamente pelo aparecimento dos sinais e sintomas inflamatórios: edema, hipertermia, calor e dor. 
C) Nessa fase, a hemostasia é a primeira resposta a lesão e se caracteriza pela vasoconstrição. Os trombócitos são responsáveis 

pela agregação plaquetária e ativação da cascata de coagulação.  

D) Essa fase se caracteriza pelo processo de deposição do colágeno (fibroplasia) angiogênese, formação do tecido de 

granulação e contração da ferida. 

E) Nessa fase em nível celular, a matriz é reorganizada à medida que os fibroblastos deixam o local e há o acúmulo de grandes 

feixes fibrosos de colágeno, que aumentam a força de elasticidade da cicatriz, constituída por colágeno, glicoproteínas e 

proteoglicanos, dentre outras proteínas. 
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29. MCF, sexo feminino, 60 anos admitida em uma unidade de tratamento intensivo há 20 dias, após ser submetida a 

procedimento cirúrgico de grande porte. Há cinco dias, apresenta úlcera de pressão na região sacra, no estágio II. 

Sobre essa situação clínica apresentada, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A úlcera de pressão em estágio II se caracteriza pela perda da pele na sua espessura total, envolvendo danos ou 
necrose do tecido subcutâneo que pode se aprofundar, não chegando até a fáscia.  

II. Para evitar que a úlcera se estabeleça em estágio III e IV, é importante realizar uma avaliação acurada dos principais 

fatores de risco, dentre os quais é importante destacar: pontos de pressão, nutrição, cuidado adequado da pele e 

controle da incontinência. 

III. Quanto ao cuidado da ferida, esse estágio de úlcera deve ser tratado com uma solução de limpeza biocompatível, 
para remover o material aderente a ferida. 

IV. Como medida de controle de infecção, precauções de isolamento de excretas e secreções devem ser observadas. 

 

Estão CORRETAS, apenas, 

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

 

30. Ao avaliar um paciente recém-admitido em uma enfermaria de Clínica Médica, a(o) enfermeira(o) do horário 

juntamente com o médico plantonista identificaram a necessidade de se instalar sonda nasogástrica para lavagem 

gástrica, pois o referido paciente apresentava história de alguns episódios de vômito com presença de sangue há 

três dias e presença de melena. Para realizar o procedimento de SNG, a(o) enfermeira(o) deve observar as etapas 

da técnica para que o procedimento apresente um excelente resultado. Qual o objetivo da solicitação em pacientes 

indicados, para que tomem água, chupem gelo ou simplesmente deglutam durante a realização da sondagem? 
 
A) O procedimento de deglutição fecha a parte superior da via aérea até a traqueia e abre o esôfago. 

B) A deglutição fecha a epiglote acima da traqueia e ajuda a movimentar a sonda para dentro do estômago assim como a água 

auxilia na redução do reflexo de vômito e sufocamento. 

C) A deglutição evita o acúmulo de secreção na cavidade oral, porém auxilia o reflexo de vômito. 

D) O uso do gelo diminui o reflexo de tosse, causando um efeito protetor acima da traqueia, favorecendo a anestesia local 

através do processo de vasoconstricção causado pelo uso local do gelo. 
E) A deglutição da água abre a epiglote e fecha a parte superior da via aérea até a traqueia e abre o esôfago. 

 

31. Sobre ética e legislação, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A legislação brasileira estabelece que os conselhos profissionais fiscalizem as profissões regulamentadas. Os 

Conselhos das profissões são autarquias federais às quais cabe garantir a defesa dos serviços oferecidos. 

II. Os conselhos profissionais de profissão regulamentadas são criados por meio de decretos federais, em que 
geralmente se prevê autonomia administrativa e financeira. 

III. O enfermeiro é profissional liberal. Compreender o exercício profissional também é compreendê-lo sob o âmbito 

da responsabilidade civil do profissional perante aquele que ele cuida. 
 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I e II.  

B) II e III.  
C) I e III.   

D) I.   

E) II. 

 

32. Quanto à avaliação do idoso, é CORRETO afirmar que 
 
A) as teorias psicossociais do envelhecimento explicam as mudanças biológicas; são elas a teoria do desengajamento e a 

autocentrada. 

B) a desidratação é comum no idoso devido à menor ingestão oral de líquidos, relacionada à redução de resposta à sede, e 

também à quantidade de água livre decorrente da diminuição de massa muscular.  

C) nela, é importante reconhecer os indicadores de doenças agudas, alterações do humor, perda de peso sugestivo, aumento do 

apetite, incontinências, elementos essenciais para fornecer cuidados de enfermagem apropriados à idade. 

D) no cuidado domiciliar, são prioritariamente avaliadas as queixas de fadiga e dificuldade de realizar as atividades de vida 

diária. 
E) existem alterações fisiológicas frequentemente observadas nos idosos que são consideradas anormais; essas alterações nem 

sempre constituem processos patológicos. 
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33. Quanto aos cuidados de enfermagem nas urgências e emergências, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. As doenças de urgência, sejam de tratamento clínico ou cirúrgico, necessitam ter seu tratamento iniciado em até 
12 horas, e as emergências necessitam de intervenção em um período de até 6 horas. 

II. É fundamental o conhecimento das patologias de urgência e emergência, e o manejo desse cliente por parte do 

enfermeiro, pois, muitas vezes, é o profissional de enfermagem que faz o primeiro atendimento ou a primeira 

abordagem. 

III. O trauma é um dos principais problemas de saúde pública, independente do grau de desenvolvimento 

socioeconômico do pais; apresenta maior incidência em jovens do sexo masculino. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

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

 

34. Quanto à assistência ao paciente em situação de urgência e ou emergência, marque a alternativa CORRETA. 

 
A) O acolhimento é um local que implica compartilhamento de saberes, necessidade e angústias; é o que entendemos como 

uma das etapas do processo do atendimento. 

B) A avaliação de classificação de risco consiste em determinar o procedimento a ser realizado de maneira a separar os casos 

de maior gravidade e os de menor, favorecendo o acolhimento. 

C) O método de START é o método de acolhimento mais utilizado e difundido no mundo, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde. 

D) Para o atendimento inicial ao cliente de trauma, é necessária uma abordagem semiológica, proposta por uma sequência 

chamada de ABC de vida que é uma forma protocolar de anamnese. 

E) Em eventos de desastre, recomenda-se que o acolhimento seja feito como forma de avaliação das prioridades do 

atendimento às vítimas. 

 

35. Quanto à PCR (Parada Cardiorrespiratória), analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O diagnóstico da PCR é basicamente clínico, embora possa ser feito a partir de exames, como o eletrocardiograma. 

II. Clinicamente a PCR caracteriza-se pela perda abrupta da consciência devido à falta de fluxo sanguíneo cerebral 

adequado.  

III. O suporte básico de vida consiste na aplicação de medidas essenciais à manutenção da vida a vítimas de PCR. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

36. Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é CORRETO afirmar que 

 

A) é a DPOC a pneumopatia crônica mais comum, de caráter progressivo, decorrente da evolução de uma bronquite crônica ou 

enfisema pulmonar. 

B) acomete cerca de 10% da população e 50% dos adultos tabagistas; a relação com o tabagismo é forte e quantitativa. 

C) se deve suspeitar de todo paciente, sobretudo dos tabagistas com 40 anos de idade que apresente tosse e dispneia 

progressiva. 

D) a radiografia de tórax é muito sensível para detectar uma DPOC e nos casos de hiperinsuflação com cúpulas rebaixadas. 

E) a gasometria arterial é indicada em todos os pacientes de DPOC e nos casos de insuficiência respiratória significativa. 

 

37. Quanto à saúde mental na atenção básica, é CORRETO afirmar que 
 

A) os municípios com menos de 20 mil habitantes precisam obrigatoriamente ter CAPS, segundo a lógica de organização 

proposta pelo Ministério da Saúde. 

B) os CAPS, dentro da atual política de saúde mental do MS, são considerados dispositivos estratégicos para a organização da 

rede de atenção em saúde mental. 

C) as ações de saúde mental na atenção básica não obedecem ao modelo de redes de cuidado, de base territorial e atuação 

transversal com outras políticas específicas. 

D) para que as ações de saúde mental sejam desenvolvidas na atenção básica com eficiência, a capacitação dessas equipes não 

é fundamental para essas ações. 

E) o Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) não necessita de processo de reformulação, por se tratar, apenas, de 

avaliação e planejamento em saúde. 
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38. No que se refere à violência contra o idoso, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. São ações estratégicas estimular pelo menos 50% dos Estados e 10% dos municípios a organizar um fluxo efetivo de 
encaminhamento e solução das queixas dos idosos sobre abusos, maus-tratos, violências e negligências. 

II. Abandono é uma forma de violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, 

institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. 

III. A violência contra idosos é um fenômeno de notificação recente no mundo e no Brasil. Pela primeira vez, em 1975, 

os abusos de idosos foram descritos em revistas científicas britânicas. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

39. Quanto à administração de medicação por via parenteral, assinale V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Quando dois medicamentos são compatíveis, é possível misturá-los em uma mesma seringa, se a dose total 

estiver dentro dos limites aceitáveis. 

(   )  A insulina é um hormônio usado para tratar o diabético; ela é prescrita em dose específica, em tempos 

determinados ou por uma escala móvel. 

(   )  O tecido subcutâneo não é ricamente suprido com sangue quanto os músculos, consequentemente  a absorção do 

medicamento é mais lenta que a via intramuscular. 

 

 

(   )  As melhores regiões para a injeção subcutânea são: face posterior externa do braço, abdome e faces anteriores da 

coxa. O local mais recomendado para as injeções de heparina é o abdome. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

40. Sobre administração de medicamentos, é CORRETO afirmar que 

 

A) os discos intradérmicos possuem efeito local, uma vez que eles aderem essa pomada à pele, podendo permanecer por, no 

mínimo, 24 horas ou até 7 dias. 
B) uma prescrição imediata significa que a dose única de um medicamento deve ser administrada imediatamente e pode 

também ser repetida de acordo com a necessidade do paciente . 

C) hipodermóclise é definida com a infusão de fluidos no tecido subcutâneo. O medicamento mais usado por essa via é a 

morfina, devido à vida média ser curta e a concentração plasmática ser alcançada rapidamente 

D) a administração de medicamentos no músculo vasto lateral é pouco indicada por ser pouco espesso e pouco desenvolvido, 

levando ao paciente bastante desconforto.  

E) a técnica em Z é pouco utilizada por apresentar risco de lesões profundas de vasos e nervos, devendo a agulha deve ser 

retirada imediatamente após administração. 

 




