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Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 
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esferográfica azul ou preta.  
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01 para as questões 01 e 02. 
 

LEI EXIGE ALERTA PARA RISCO DE TROMBOSE 

 

BRASÍLIA – O Senado aprovou ontem projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a orientarem os 
passageiros sobre os riscos de trombose venosa em viagens longas. O objetivo do projeto é a adoção de medidas, pelos 

viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose – como a não permanência sentado por horas 

seguidas.  

Viagens longas aumentam as chances de transtornos ligados à circulação. Embora isso também aconteça em 

transportes terrestres, os riscos se elevam muito no deslocamento por avião, devido à conjunção de fatores, como 

imobilidade, altitude e diferença de pressão. 
Jornal do Commercio. 22.11.2012. p.11. Adaptado. 

 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a trombose acomete apenas pessoas que viajam de avião. 
B) é irrelevante a preocupação com problemas circulatórios em viagens aéreas. 

C) pessoas acima de 70 anos que viajam períodos longos são vítimas de trombose. 

D) o risco de trombose endovenosa é quase mínimo em viagens terrestres, especialmente em pessoas cardíacas. 

E) problemas circulatórios podem surgir em passageiros que viajam durante longo tempo por terra ou de avião. 
 
02. Em “...a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose...” , o verbo desse 

trecho 
 
A) concorda com o seu sujeito “medidas”. 

B) poderia também concordar com o termo “adoção”.  D) deveria concordar com o sujeito “possibilidade”. 

C) ainda poderia concordar com o pronome relativo “que”. E) concorda com o sujeito “viajantes”. 
 
Texto 02 para as questões de 03 a 06. 
 

O CAMINHO DA VIDA 
 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos 

homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os 

morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 

abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos 

e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.  Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do 

que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência, e tudo será perdido.  
(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) Disponível em: http//: pensadoruol.com.br 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. Assinale-a. 
 
A) “Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.” 

B) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 

C) “...tem-nos deixado em penúria.”  

D) “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” 

E) “...tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios”. 
 
04. Segundo o texto 01, 
 
A) o mundo se ressente de uma tecnologia mais ousada para avançar. 

B) a velocidade liberta o homem das tensões e dos estresses diários. 

C) as máquinas superam os homens, e isso os alegra e os mantém em paz interior. 

D) a diversidade de saberes concorreu para que o homem se tornasse incrédulo. 

E) as virtudes da afeição e da doçura transbordam pelos recantos do mundo atual. 

 

05. Observe os itens abaixo e os seus termos sublinhados:  
 

I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” 

II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” 

III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” 
 

Esses termos poderiam ser substituídos, respectivamente e sem causar prejuízo semântico, por  
 
A) desviamos, luxúria, descrentes, solidários. 

B) afastamos, falência, confiantes, fraternos.  D) isolamos, riqueza, crédulos, sensíveis. 

C) desviamos, miséria, incrédulos, afáveis. E) afastamos, miséria, incrédulos, desumanos. 
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06. Em qual das alternativas abaixo, a justificativa para o acento do termo sublinhado está INCORRETA? 
 
A) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela” – a tonicidade recai na antepenúltima sílaba. 

B) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – o termo é acentuado por se tratar de oxítona terminada em ditongo aberto 

“éi”. 

C) “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” – ambos os termos se acentuam por serem paroxítonas 

terminadas em hiato. 

D) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” – acentua-se por ser oxítona terminada 

em “em”. 

E) “Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade.” – o termo se acentua pela mesma regra do termo sublinhado na 

alternativa “A”. 

 

07. Observe o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: http://imageoline.com.br 

 
Percebem-se nele alguns erros. Assinale a alternativa em que ele é reproduzido sem conter qualquer INCORREÇÃO 

gramatical. 
 
A) Não importa se não há luz no fim do tunel; assim que entro acendo a minha... 

B) Não importa, se não há luz no fim do túnel, assim que entro, acendo a minha. 

C) Não importa se não há luz no fim do túnel; assim que entro, acendo a minha... 

D) Não importa se não há luz no fim do tunel : assim que entro acendo a minha.... 

E) Não importa se não há luz no fim do túnel... assim que entro; acendo a minha... 

 

TEXTO 03 para as questões de 8 a 10. 
 

O ponto-chave é que as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, tais como físicos, 
psicológicos, históricos etc. Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações. De um lado, temos uma 

organização buscando uma pessoa para executar determinada função, e de outro, candidatos oferecendo suas 

características e expertises em troca de uma remuneração por sua força de trabalho. Este processo é diretamente 
proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais à medida que se apresenta como o primeiro instrumento de gestão 

de talentos dentro das organizações de sucesso. 
Disponível em: http://pt.scribdcom.doc 

 

08.  No trecho “Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações.”, se ao termo “seleção” fosse acrescido “ o 

recrutamento”, estaria CORRETO o que está contido na alternativa 
 
A) Assim se fazem necessária a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 
B) Assim se fazem necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

C) Assim se faz necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

D) Assim se fazem necessárias a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

E) Assim se faz necessário a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

 

09. Atente para os termos sublinhados e, sobretudo, para as letras destacadas nos itens abaixo: 
 

I. “De um lado, temos uma organiZação buscando uma pessoa para executar...” 
II. “Assim se faz necessária a seleÇão de pessoas nas organizações.” 

III. “Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empreSas...” 

IV. “...como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de  suceSSo.” 

V. “...buscando uma pessoa para eXecutar determinada função...” 

 

Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA. 
 
A) Como o termo sublinhado no item I, escreve-se “paraliZação”. 

B) O termo “ascenÇão” segue a mesma regra de grafia do termo sublinhado no item II. 

C) Como o termo sublinhado do item III, grafa-se o termo “miudeSa” 

D) O termo “rebuliSSo” se grafa da mesma forma que o termo sublinhado no item IV. 

E) Como o termo sublinhado no item V, grafa-se o termo “eXumar”. 

 

Não importa se  

não há luz no fim do 

tunel 

assim que  

entro 

acendo a minha... 




http://imageoline.com.br/
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10. Observe o trecho abaixo: 
 

“Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais...” 

 
Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se declara na alternativa  
 
A) Estão ligados ao verbo “ser”, caracterizando-se um complemento verbal. 
B) Ligam-se ao termo “proporcional”, apontando um exemplo de regência verbal. 

C) Ligam-se ao termo proporcional, caracterizando um exemplo de regência nominal. 

D) Estão ligados ao termo “diretamente”, caracterizando exemplo de regência nominal. 

E) Estão ligados a “diretamente proporcional”, apontando exemplo de regência verbal. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

11. À luz do exame precedente do conteúdo existencial, o passo em que os seguintes argumentos cometem a falácia 

existencial foi  

 

 (x)  nenhum matemático quadrou o círculo; 

portanto, (y)  ninguém que tenha quadrado o círculo é matemáticos 

portanto, (z)  todos os que quadraram o círculo são não-matemáticos; 

portanto,  (t)  algum não-matemático quadrou o círculo. 

 

A) x para y. B) x para z. C) y para z. D) y para t. E) z para t.  

 

 

12. Dados três argumentos abaixo,  

 

1º) Se x = 0, então x + y = y 
 Se y = z, então x + y ≠ y 

 ___________________________________________________________ 

 Logo, se x = 0, então y ≠ z 

 

2º) Se 3 é primo, então 3 não divide 9 

 3 divide 9 

 ___________________________________________________________ 

 Logo, 3 não é primo  

 

3º)  (1) x ≠ 0 

 (2) x = 0 ˅ ~ (x < 1 ˅ y   x)  

 (3) y > x → y > 1  x + y > 2 

 ____________________________________________________________ 

  y > 1 → x < 1 
 

 

É CORRETO afirmar que 

 

A) os argumentos 1º e 2º são válidos, e o 3º é um sofisma.  

B) o argumento 1º é válido, enquanto que o 2º e o 3º são falsos. 

C) todos são argumentos válidos. 

D) os argumentos 1º e 3º são válidos, e o 2º é um sofisma. 

E) todos os argumentos são sofismas. 

 

13. Se Helena disse a verdade, Clara e Júlia mentiram. Se Júlia mentiu, então Ellen falou a verdade. Se Ellen falou a 

verdade: o Vaticano fica na Argentina, mas o Vaticano não fica na Argentina, logo 
 

A) Helena e Clara disseram a verdade. 

B) Helena e Ellen mentiram.  D) Júlia mentiu ou Ellen disse a verdade. 

C) Júlia e Ellen mentiram. E) Júlia e Clara mentiram. 

 

14. Dadas as afirmativas abaixo: 

 

1ª)  Uma proposição p implica uma proposição q quando, em suas tabelas-verdades, não ocorrem VF ou FV. 

2ª)  Duas proposições p e q são ditas independentes quando, em suas tabelas-verdade, ocorrem as quatro alternativas. 
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3ª)  A condição necessária e suficiente para que p  q é que p  q seja uma tautologia. 
 
É CORRETO afirmar que 

 

A) 1ª, 2ª e 3ª são verdadeiras. 

B) somente a 1ª é verdadeira.  D) somente a 2ª é verdadeira. 

C) a 2ª e a 3ª são verdadeiras.  E) nenhuma é verdadeira. 

 

15. O conjunto verdade da proposição “p ˅ (q  ~ q)  p” é dado por 
 

A) VVVV.  B) VVFF. C) VFVF. D) FVFV. E) FFFF. 

 

16. Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4} e B = {2, 4, 6}, então (A  B)  (A – B) é igual a 
 

A) . 
B) {3}.  D) {1, 3}. 

C) {1, 3, 6}. E) {1}. 

 

17. Se S = Cn, 0 + Cn, 1 + Cn, 3 + ... + Cn, n e 4S = 512, então n é igual a 

 

A) 5 

B) 6  D) 8 

C) 7  E) 9 
 

18. No circuito abaixo, todos os relés funcionam independentes. Se a probabilidade de fechamento de cada relé do 

circuito é 0,2 então a probabilidade para que haja corrente elétrica, circulando entre os terminais A e B é de, 

aproximadamente, 

 

 
 

19. Feito o levantamento estatístico de notas obtidas por uma equipe de ginasta, obteve-se o gráfico abaixo. Com 

respeito a essas informações, é CORRETO afirmar que: a média das notas dessa equipe; o desvio absoluto médio 

dessa amostra de notas; o desvio-padrão e a variância dessa amostra de dados são, respectivamente, iguais a 

 

 
 

 

20. Uma amostra de 200 observações acusou 20 baterias defeituosas numa remessa. Usando o intervalo de confiança de 

99%, o erro de estimação dessa amostra é, aproximadamente, igual a  

 

(dado que: para o intervalo citado, tem-se z = 2,58 e, considere raiz quadrada de 4,5 como 2,1) 

 

A) 0,07. 

B) 0,06.  D) 0,04.  

C) 0,05. E) 0,03. 

 

A) 9%. 

B) 11 %.  

C) 13%. 

D) 15%. 

E) 17%. 

A) 9; 0,5; 0,6; 0,5. 
B) 9, 0,5; 0,6; 0,4.  

C) 9; 0,6; 0,5; 0,4. 

D) 9, 0,5; 0,6; 0,6. 

E) 8; 0,5; 0,6; 0,4. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) correspondem a uma pequena fração, 2% dos resíduos residenciais e 

comerciais gerados diariamente, e, destes, apenas 10 a 25% necessitam de cuidados especiais. Sobre RSS, leia as 

assertivas abaixo: 

 

I.  Os resíduos sólidos podem ser classificados: por sua natureza física; seco e molhado; composição química: 
matéria orgânica e inorgânica e riscos potenciais ao meio ambiente.  

II.  As normas de resolução que existem classificam os resíduos sólidos em função dos riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde, bem como em função da natureza e origem.  

III. Os resíduos classe I são denominados não perigosos e subdividem-se em: classe II – A, com as seguintes 
propriedades: biodegradabilidade e combustibilidade e classe II – B, inertes não apresentam nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água.  

IV. A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos acontece da seguinte forma: um grupo referente a 

resíduos sólidos urbanos (residenciais, comerciais e públicos); outro grupo referente a resíduos de fontes especiais 

(industriais, construção civil, radioativos, agrícolas e de serviços de saúde).  

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

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

 

22. O calendário de vacinação brasileiro é definido pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde 

(PNI/MS) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Sobre 

o calendário vacinal da criança, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A vacina BCG, atualmente, é administrada em duas doses: uma ao nascer, e um reforço aos 6 meses para atacar a forma 

grave de tuberculose.  

B) A vacina hepatite B recombinante é administrada em dose única, aos 6 meses de idade.  

C) A primeira dose e única da vacina de febre amarela (recombinante) é administrada aos 12 meses.   

D) Na vacina tríplice viral (SCR), a 1a dose é administrada aos 12 meses, e a 2a dose, aos 4 anos.  

E) A vacina contra hepatite B tem sua 3a dose administrada aos 15 meses.  

 

23. Sobre modalidades de tratamento relativo aos transtornos renais e urinários, coloque V nas afirmativas 

Verdadeiras ou F nas Falsas. 

 

(   )  Diálise é a difusão de moléculas de soluto através de uma membrana semipermeável, passando do lado de menor 
concentração para o de maior concentração, que substitui as funções endócrinas e metabólicas do rim.  

(   )  Pacientes submetidos à diálise peritoneal podem apresentar peritonite. Esta é a complicação mais comum. 

Antibióticos podem ser adicionados ao dialisado e também administrados sistematicamente.  

(   )  A duração normal de uma diálise em curto prazo é de 48 -72 horas. Dependendo do estado do paciente, serão 

necessárias 48-72 trocas.  
(   )  Pacientes submetidos à Terapia de Reposição Renal Contínua (TRRC) deverão ser assistidos em Unidade de 

Terapia Intensiva, uma vez que a monitorização do equilíbrio hidroeletrolítico, da hipotensão arterial, da perda de 

calor através da circulação extracorpórea, da infecção e da prevenção da coagulação são cuidados imprescindíveis 

para essa modalidade terapêutica.  

(   )  No processo de difusão da hemodiálise, os produtos de degradação metabólicos e os componentes ácido-básicos 

podem ser removidos ou adicionados ao sangue.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

24. Sobre distúrbios hipertensivos da gravidez, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O diagnóstico da pré-eclâmpsia grave é definido pelo aumento da pressão arterial (PA) e o nível da proteinúria igual ou 

superior a 0,5 g em 24 horas.  

B) A síndrome de Help é composta por hemólise das hemácias, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia.  

C) A hemólise das hemácias, na síndrome de Help, é observada na morfologia normal das células.  

D) São características da pré-eclâmpsia: cefaleia persistente e diminuição do nível sérico de creatinina.  

E) Na síndrome de Help, a dosagem elevada das enzimas hepáticas está associada a um aumento do fluxo sanguíneo para o 

fígado, como resultado de trombo de fibrina.  
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25. Sobre Reforma Psiquiátrica, leia as afirmativas abaixo: 

 

I.  Na década de 90, passa a entrar em vigor no país as primeiras normas federais, que irão regulamentar a 

implantação dos serviços de atenção diária, baseadas nas experiências dos primeiros Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e Hospitais-dia, bem como as primeiras normas 
para a fiscalização e a classificação dos hospitais psiquiátricos.  

II.  A Lei Federal 10.216, de 2001 redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de 

tratamento em serviços de base comunitária bem como a proteção e os direitos das pessoas com transtornos 

mentais, porém não estabeleceu mecanismos claros para a progressão da extinção dos manicômios.  

III.  É função do CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando internações em hospitais 

psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais por meio de ações intersetoriais e 

regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental por meio área de atuação.  

IV.  Os CAPS devem ser complementares aos hospitais psiquiátricos. Eles têm como estratégias o acolhimento e a 

atenção às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.  

 

Estão CORRETAS 

 

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

 

26. P.M. S admitido em clínica médica, necessitando usar permanganato de potássio; segundo a prescrição, preparar 

2.000 ml de KMnO4 a 1:10.000, usando envelopes de KMnO4 de 50mg. Quantos envelopes são necessários para 

executar a prescrição? 

 

A) 2 envelopes de KMnO4. 

B) 4 envelopes de KMnO4.  D) 2,5 envelopes de KMnO4. 

C) 6 envelopes de KMnO4. E) 3 envelopes de KMnO4. 

 

27. A respeito das alterações do processo fisiológico do envelhecimento quanto aos portadores de demência, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I.  As demências são doenças neurodegenerativas limitantes e progressivamente incapacitantes. Síndrome 
caracterizada por declínio cognitivo, capaz de interferir nas AVD. 

II.  Com o envelhecimento populacional, as demências tornam-se mais comuns entre os idosos. A incidência e a 

prevalência aumentam com a idade, dobrando a cada 5 anos, após os 60 anos de idade. 

III. A doença de Alzheimer é um tipo de demência de início lento e insidioso, progressivo, que acomete as áreas 

temporoparietais do cérebro, afetando a memória, a linguagem e as demais funções cognitivas. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

28. Quanto à estrutura e às características do hospital na rede de serviços de saúde, é CORRETO afirmar que 

 

A) o Ministério da Saúde define hospital como parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica 

consiste em proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva. 

B) o hospital geral é destinado à assistência sanitária nas especialidades, reservando um percentual de seus leitos para assistir, 

gratuitamente, pacientes desprovidos de atendimento de saúde e recursos financeiros. 

C) no hospital-dia, a prestação da assistência é feita no domicílio do paciente, porém a responsabilidade do cuidado é da 

instituição à qual ele está vinculado. 

D) o hospital beneficente é público, de caráter não lucrativo. Não concede remuneração, gratificação, vantagens ou benefícios 

de qualquer espécie aos dirigentes superiores. 
E) todos os hospitais são classificados como: geral, especializado, oficial, particular, privado, filantrópico e beneficente, sendo 

responsáveis, exclusivamente, pela assistência curativa de alta complexidade.  

 

29. O período pós-operatório compreende o momento em que o paciente deixa o bloco cirúrgico até a última visita de 

acompanhamento com o cirurgião, podendo durar dias ou até meses. Sobre o período pós-operatório, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. O cuidado de enfermagem concentra-se no restabelecimento do equilíbrio fisiológico, alívio da dor, prevenção das 
complicações e ensino do autocuidado. 

II. A avaliação cuidadosa e a intervenção imediata ajudam o retorno do paciente às suas funções com maior rapidez, 

segurança e maior conforto. 
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III. A assistência de enfermagem na Unidade de Recuperação pós-anestésica compreende os cuidados até a 

recuperação dos efeitos da anestesia, o retorno das funções motoras e sensoriais e os sinais vitais estáveis. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta.  D) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. E) Apenas II e III estão corretas. 

 

30. A tomada de decisão é uma das mais importantes atribuições do administrador e está bastante presente no processo 

de trabalho gerencial da enfermagem, que se configura em dimensões, das quais a dimensão técnica desenvolve  

 

A) articulação do trabalho gerencial com projeto organizacional.  

B) processo de negociação e relacionamento dos membros da equipe de trabalho. 

C) funções de planejamento, coordenação e avaliação. 

D) ações voltadas para desenvolvimento dos agentes atuantes no processo. 

E) observações da determinação de caráter corporativo e ideológico. 

 

31. A Dengue, doença infecciosa febril aguda, pode ser de curso benigno ou grave, causada pelo mosquito Aedes 

aegypti. Quanto a essa patologia, é CORRETO afirmar que 

 

A) a transmissão do vírus causador da doença é realizada por contato direto após a picada da fêmea do mosquito. 

B) a Dengue Clássica (DC), em geral, se inicia abruptamente, com febre alta (39° a 40°C), seguida de cefaleia, mialgia, 

prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbitária, náuseas, vômitos, exantema, prurido cutâneo, hepatomegalia 

(ocasional), dor abdominal generalizada (principalmente em crianças).  

C) pequenas manifestações hemorrágicas (petéquias, epistaxe, gengivorragia, sangramento gastrintestinal, hematúria e 

metrorragia) podem eventualmente ocorrer e caracterizam sintomas específicos da Febre Hemorrágica da Dengue. 

D) na Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), os sintomas iniciais são diferentes dos da DC, pois o quadro se agrava com dor 

abdominal, sinais de debilidade profunda, agitação ou letargia, palidez de face, pulso rápido e débil, hipotensão com 
aumento da pressão diferencial. 

E) na FHD, há um aumento brusco da temperatura, chegando a 40 oC, favorecendo o aparecimento de convulsões. Dessa 

forma, o enfermeiro, de imediato, deve iniciar a aplicação de compressas frias e administrar antitérmico prescrito.   

 

32. Antônio, 65 anos apresenta lesão em membro inferior esquerdo, localizada na região do maléolo, com as seguintes 

características: apresenta comprometimento da epiderme, derme e hipoderme (tecido subcutâneo), sem tecido 

necrótico e secreção purulenta. Para planejar o tratamento da úlcera, como o enfermeiro deve classificá-la quanto 

ao grau de profundidade? 

 

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

 

33. Considerando o caso descrito acima e compreendendo que a implementação de terapia tópica no tratamento da 

úlcera tem por objetivo criar um microambiente local adequado no leito desta e ainda considerando que os 

princípios de tratamentos são: manter a úlcera limpa, úmida e coberta, favorecendo o processo de cicatrização, qual 

o tipo de cobertura a ser utilizado pelo enfermeiro para a realização do curativo do Sr. Antônio?  

 

A) Alginato de cálcio. B) Sulfadiazina de Prata. C) Carvão Ativado. D) Filme Transparente. E) Hidrocoloide. 

 

34. As varizes esofagianas podem ser causadas pela hipertensão porta. Essa disfunção traz risco de sangramento 

iminente para o indivíduo. Sobre o tratamento dessa disfunção, coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) 

para as Falsas.  

 

(   )  A escleroterapia e a ligadura elástica podem reduzir, em aproximadamente, 90% o sangramento das varizes 
esofagianas. 

(   )  A transecção esofágica com desvascularização é um dos procedimentos empregados para as varizes esofagianas. 

(   )  Todos os procedimentos de Bypass cirúrgico são extensos, sempre bem sucedidos e não trazem complicações. 

(   )  O tratamento farmacológico pode ser utilizado com bons resultados quando há indicação. A octreotida, um 

análogo sintético da somatostatina, ou a terlipressina, um análogo sintético da vasopressina, têm-se mostrado 

efetivas na interrupção da hemorragia. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, V, V. B) F, V, F, V. C) V, F, F, V. D) V, V, F, V. E) F, V, V, F. 
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35. A tireoidectomia envolve a remoção parcial subtotal ou completa da glândula tireoide. Quanto aos cuidados pós-

operatórios, é CORRETO afirmar que se deve 

 

A) ficar alerta para as alterações na voz que podem indicar sinais de hemorragia. 

B) posicionar o paciente em semi-Fowler com a cabeça elevada e apoiada a travesseiros, procurando evitar a flexão do 

pescoço. 

C) observar se há sinais de tetania hipercalcêmica, causada pela remoção das paratireoides. 

D) observar sinal de Chvostek positivo que consiste em espasmo carpopedal induzido pela oclusão da circulação do braço com 

um manguito de pressão arterial. 

E) monitorar os níveis de cálcio, quando os níveis caem abaixo de 15mg/100ml (3mEq) em 48 horas, devendo a reposição de 

cálcio ser administrada IM. 

 

36. Em 1846, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, reportou a redução no número de mortes maternas por infecção 

puerperal após a implantação da prática de higienização das mãos em um hospital de Viena. Desde então, esse 

procedimento tem sido recomendado como medida primária no controle da disseminação de agentes infecciosos. 

Quanto a esse procedimento, é CORRETO afirmar que a 

 

A) fricção antisséptica das mãos retira toda a sujidade existente, assim como os microorganismos da flora residente e 

transitória. Esse procedimento deve durar, no mínimo, 60 segundos. 

B) higiene das mãos é uma medida simples, que pode auxiliar a diminuição da transmissão de microorganismos durante a 

assistência, em que a flora transitória das mãos é constituída por estafilococos, corinebactérias e micrococos. 

C) higienização simples das mãos remove os microrganismos que colonizam as camadas profundas da pele assim como o suor, 
a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade. 

D) higienização antisséptica das mãos remove a sujidade com o auxílio de um antisséptico. 

E) microbiota transitória coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização 

das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade, quando se utiliza uma solução antisséptica.  

 

37. Dra. Fabíola, enfermeira do serviço de imagem de um hospital geral, recebe para realizar uma endoscopia digestiva 

alta de urgência em um paciente com varizes esofagianas sangrantes. Atendida a urgência e considerando a 

necessidade de dar continuidade aos atendimentos de rotina, como a Dr. Fabíola deve proceder para a 

descontaminação do equipamento?  

 

A) Deve realizar a limpeza do equipamento com água e detergente e depois proceder à desinfecção com quaternário de 

amônia, uma vez que se trata de artigo semicrítico. 

B) Deve encaminhar o equipamento para esterilização em vapor saturado sob pressão. 

C) Por se tratar de artigo semicrítico, deve ser realizada limpeza adequada do equipamento, conforme rotina da unidade e, 

posteriormente, a desinfecção de alto nível. 

D) Por se tratar de artigo não crítico, a limpeza com água e detergente e o uso de desinfecção de baixo nível garantem 

segurança aos demais procedimentos. 

E) O equipamento deve sofrer assepsia com álcool etílico a 70%, por 5 segundos, para evitar que seja danificado. 

 

38. Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi admitido um paciente com 68 anos, história de diabetes tipo 2, 

apresentando glicemia de 700mg/dl de sangue, acentuação das alterações de consciência, sinais de desidratação 

grave, poliúria, náuseas e vômitos, levando a alterações sensoriais e choque circulatório. Diante do quadro 

apresentado, qual a conduta do enfermeiro? 

 

A) Avaliar sinais de desidratação, como turgor deficiente, controle da diurese, sede e mucosas secas e monitorar os níveis de 

glicose e eletrólitos. 

B) Corrigir a osmolalidade e glicose séricas que se encontram diminuídas. 

C) Controlar a densidade urinária que se encontra baixa por causa da desidratação. 

D) Administrar insulina regular IV, conforme prescrição, em infusão rápida para reduzir a glicemia rapidamente a valores 
menores que 120mg/dl. 

E) Manter o paciente em decúbito dorsal, permitindo alimentação com dieta líquida. 

 

39. Em pacientes idosos hospitalizados, os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes são: 

 

A) déficit do autocuidado; integridade da pele prejudicada; risco de infecção; nutrição desequilibrada. 

B) angústia espiritual; automotilação; confusão crônica. 

C) conflito de decisão; constipação percebida; incontinência urinária. 

D) comunicação verbal prejudicada; fadiga; distúrbio de identidade pessoal. 

E) adaptação prejudicada, conflito de decisão; dor. 
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40. Maria foi admitida na Unidade de Pronto Atendimento, apresentando dor supra-púbica, disúria. Ao exame, o 

enfermeiro identificou bexiga aumentada de volume. Foi prescrita sonda vesical de alívio. Quanto a esse 

procedimento, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Para esse tipo de sondagem, não é necessário realizar higiene íntima antes do procedimento. 

B) A sondagem de alívio deve ser realizada com sonda de Foley, de duas vias. 

C) O sistema de conexão entre a sonda uretral de alívio e o coletor deve ser em circuito fechado, evitando, assim, infecção 

hospitalar. 

D) O cateter deve ser instalado e, após a drenagem da diurese por um período de aproximadamente 05 a 10 minutos, deve ser 

retirado. 
E) O uso de luvas estéreis pode ser descartado para realizar esse procedimento, pois o período de contato da sonda com o 

paciente impede a contaminação com microorganismos. 

 

 







