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ENFERMEIRO
CADERNO: 1

CÓDIGO: ENF43, ENF52 e ENF61.
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

AGENDA

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do
cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não
retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala
e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas
respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o
gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em
http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém
50 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma
correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência,
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que consta neste
caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal
de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada
mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

l 24/05/2015, PROVAS OBJETIVAS.
l 25/05/2015, Divulgação dos Gabaritos
Preliminares e Disponibilização dos
Exemplares das Provas Objetivas.
l 27/05/2015, Disponibilização das
Imagens dos Cartões de Respostas das
Provas Objetivas.
l 28/05 e 29/05/2015, Interposição
de Recursos Administrativos quanto as
questões das Provas Objetivas.
l 05/06/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas
Preliminares das Provas Objetivas.
l 09/06/2015, Divulgação do Resultado
Final das Notas das Provas Objetivas.
l 09/06/2015, Relação dos Candidatos
Convocados para a Entrevista Técnica.
l 15/06 e/ou 16/06 e/ou 17/06/2015,
ENTREVISTA TÉCNICA.
l 19/06/2015, Resultado Final da
Entrevista Técnica.
l 22/06/2015, Divulgação do Resultado
Final.

INFORMAÇÕES:
l

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h

l

Internet: http://concursos.biorio.org.br

l

E-mail: iabas2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

Esta (a internet) é apenas uma das faces da
mudança que nos envolve. A quantidade de pessoas
no mundo, a quantidade de informação disponível (por
diferentes mídias), a urgência pelo ambiente global, a
diminuição de relações familiares, as novas relações
com o imponderável.
Todas estas mudanças, que não são nem boas
nem ruins, não me cabe julgar, não aqui, são mudanças
que devem ser pensadas pelo viés dos novos tratos com
as pessoas. Num mundo que muda todos os dias, não
podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Mas a
educação continua.
A escola é a mesma de sempre.
A postura educacional frente ao mundo mudou
muito pouco nos referenciais teóricos, e nos referenciais
práticos mudou menos ainda. Ou seja, o chão da escola,
o dia a dia escolar continua o mesmo.
O problema é que o jovem não vive apenas na
escola. Está constantemente em contato com o mundo
externo (realmente ela muitas vezes parece uma bolha,
ou uma cápsula do tempo que se preservou desde
que foi criada até nossos dias), os educandos estão
interagindo com este mundo e o mundo com eles.
Desta forma não podemos continuar ignorando
estes fatos.
Não é possível que continuemos querendo que
eles permaneçam sentados esperando pelos depósitos
diários de informação passiva.
Este dinamismo precisa entrar na escola. Os
educandos precisam se tornar agentes no processo
educativo. O professor deve se atualizar, a escola
precisa se modernizar, caso contrário, como muitas
coisas antigas, pode se tornar obsoleta.

QUESTÃO 1

O conteúdo da tira dirige prioritariamente sua crítica para:
(A) os deficientes métodos de alfabetização nas escolas.
(B) o distanciamento entre o mundo escolar e o mundo
externo.
(C) a alienação infantil diante de um mundo atribulado.
(D) a idade tardia em que as crianças aprendem a ler.
(E) a falta de interesse das crianças pelo ensino escolar.

TEXTO 1

QUESTÃO 2

O mundo é novo, mas a escola é antiga

A frase do texto 1 que se relaciona mais diretamente com a tira
anterior é:

por Osvaldo de Souza*

Não podemos lidar com este (novo) mundo, como
lidávamos no século passado (ou outro qualquer).
O mundo é dinâmico demais para mantermos
as antigas maneiras de controle e tratamento. São
antigas sim, mas aqui não existe juízo de valor no
sentido de melhores ou piores. Estes juízos não cabem
para fenômenos tão diversos como as concepções de
visões de mundo que estamos tratando aqui.
A velocidade deste mundo é maior. Fato (?).
A Terra já não gira mais a 0,5 quilômetro por
segundo. Ela gira agora na velocidade de gigabytes por
segundo. Vimos há pouco tempo o livro lançado pelo
Nicolas Carr, a colocação de um fator deste novo mundo
em evidência: a internet. Ela poderia então mudar a
forma do homem pensar. Uma forma mais fragmentada
e muito mais dinâmica. Com mais informação e,
possivelmente, menos conhecimento.

(A) “Com mais informação e, possivelmente, menos
conhecimento”.
(B) “O problema é que o jovem não vive apenas na escola”.
(C) “Dessa forma não podemos continuar ignorando estes
fatos”.
(D) “Este dinamismo precisa entrar na escola”.
(E) “A velocidade deste mundo é maior”.

QUESTÃO 3

“O mundo é dinâmico demais para mantermos as antigas
maneiras de controle e tratamento”. A forma reduzida de “para
mantermos” pode ser adequadamente substituída por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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para que mantivéssemos.
a fim de que tivéssemos mantido.
para que mantenhamos.
a fim de que mantemos.
para que mantivéramos.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 7

“Não podemos lidar com este (novo) mundo, como
lidávamos no século passado (ou outro qualquer).
O mundo é dinâmico demais para mantermos
as antigas maneiras de controle e tratamento. São
antigas sim, mas aqui não existe juízo de valor
no sentido de melhores ou piores. Estes juízos
não cabem para fenômenos tão diversos como
as concepções de visões de mundo que estamos
tratando aqui”.

“Ela poderia então mudar a forma do homem
pensar. Uma forma mais (1) fragmentada e muito
mais (2) dinâmica. Com mais (3) informação e,
possivelmente, menos conhecimento”.

Nesse segmento do texto há três ocorrências numeradas do
mesmo vocábulo; sobre essas ocorrências a única afirmativa
verdadeira é:
(A) todas as ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
(B) todas as ocorrências pertencem a classes gramaticais
diferentes.
(C) a ocorrência (1) pertence a uma classe gramatical diferente
das demais.
(D) a ocorrência (3) pertence a uma classe diferente das
demais.
(E) a ocorrência (2) pertence a uma classe diferente das demais.

Nesse segmento do texto há cinco orações sublinhadas; aquela
que tem seu valor semântico corretamente identificado é:
(A) “como lidávamos no século passado (ou outro qualquer)”
/ conformidade.
(B) “para mantermos as antigas maneiras de controle e
tratamento” / finalidade.
(C) “mas aqui não existe juízo de valor no sentido de melhores
ou piores” / concessão.
(D) “como as concepções de visões de mundo” / modo.
(E) “que estamos tratando aqui” / restrição.

QUESTÃO 8

O seguinte segmento do texto que NÃO contém uma oposição
de termos é:
(A) “...os educandos estão interagindo com este mundo e o
mundo com eles”.
(B) “A postura educacional frente ao mundo mudou muito
pouco nos referenciais teóricos, e nos referenciais práticos
mudou menos ainda”.
(C) “São antigas sim, mas aqui não existe juízo de valor no
sentido de melhores ou piores”.
(D) “Com mais informação e, possivelmente, menos
conhecimento”.
(E) “Todas estas mudanças, que não são nem boas nem ruins,
não me cabe julgar...”.

QUESTÃO 5

“Estes juízos não cabem para fenômenos tão diversos como as
concepções de visões de mundo que estamos tratando aqui”.
O problema gramatical detectado nesse segmento do texto é:
(A) o pronome demonstrativo “estes” deveria ser substituído
por “esses”.
(B) a forma verbal “não cabem” deveria ser substituída por
“não cabe”.
(C) a forma “tão” deveria ser suprimida do texto.
(D) o adjetivo “diversos” deveria ser substituído por
“diferentes”.
(E) antes de “que estamos tratando aqui” deveria ser inserida
a forma “de”.

QUESTÃO 9

A frase que serve de título ao texto - O mundo é novo, mas a
escola é antiga – muda de sentido se escrita da seguinte forma:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 6

“A Terra já não gira mais a 0,5 quilômetro por segundo. Ela gira
agora na velocidade de gigabytes por segundo. Vimos há pouco
tempo o livro lançado pelo Nicolas Carr, a colocação de um
fator deste novo mundo em evidência: a internet. Ela poderia
então mudar a forma do homem pensar. Uma forma mais
fragmentada e muito mais dinâmica. Com mais informação
e, possivelmente, menos conhecimento”. A argumentação do
autor do texto se apoia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A escola é antiga, mas o mundo é novo.
O mundo é novo embora a escola seja antiga.
Apesar de o mundo ser novo, a escola é antiga.
O mundo é novo; a escola, porém, é antiga.
Ainda que o mundo seja novo, a escola é antiga.

QUESTÃO 10

“Não é possível que continuemos querendo que eles
permaneçam sentados esperando pelos depósitos diários
de informação passiva”. A afirmação correta sobre os
componentes desse segmento do texto é:

na estratégia da sedução do leitor.
no apelo ao senso comum.
no testemunho de autoridade.
no apelo a exemplos.
na manipulação estatística.

(A) a forma verbal “continuemos” se refere a professores e
alunos.
(B) o pronome “eles” se refere aos professores ultrapassados.
(C) o verbo “permaneçam” indica mudança de estado.
(D) informação passiva se opõe a agentes do processo
educativo.
(E) a palavra “depósitos” indica um moderno posicionamento
educativo.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 13

Em relação às Regiões de Saúde, avalie se as afirmativas a
seguir estão corretas:

QUESTÃO 11

I - As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
II - Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais,
compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos
respectivos Estados em articulação com os Municípios.
III - Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência
e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial
especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
IV - As Regiões de Saúde não podem servir de referência para
as transferências de recursos entre os entes federativos.

Avalie se as seguintes definições são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
 Vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde.
 Região de saúde é a descrição geográfica da distribuição
de recursos humanos e de ações e serviços de
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada,
considerando-se a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir dos
indicadores de saúde do sistema.

Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
V, V e F.
F, F e F.
F, V e F.
V, F e F.

QUESTÃO 14

Avalie se, de acordo com o decreto 7.508, as afirmativas a seguir,
relativas à hierarquização, são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e
serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do
SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada,
de acordo com a complexidade do serviço.
 São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde
nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção
primária, de atenção de urgência e emergência, de
atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
 Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais
especializados, entre outros de maior complexidade
e densidade tecnológica, serão referenciados pelas
Portas de Entrada.
 O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de
saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser
fundado na avaliação da gravidade do risco individual
e coletivo e no critério cronológico, observadas as
especificidades previstas para pessoas com proteção
especial, conforme legislação vigente.

QUESTÃO 12

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal. Avalie se tais
ações e serviços obedecem ainda, entre outros, aos seguintes
princípios:
I - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
II - descentralização político-administrativa, com direção única
em cada esfera de governo, ênfase na descentralização
dos serviços para os municípios e regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde.
III - integração em nível executivo das ações de saúde, meio
ambiente e saneamento básico.
IV - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II, III e IV.
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V, V, V e V.
V, V, F e F.
F, F, V e V.
F, V, F e V.
V, F, F e F.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 18

Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao
usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos
Atenção Básica e Atenção Primária a Saúde, nas atuais
concepções, como termos

RENAME.
COSEMS.
CONASEMS.
RENASES.
COAP.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

equivalentes.
complementares.
mutuamente excludentes.
associados.
antagônicos.

QUESTÃO 19

Em relação ao planejamento da saúde, de acordo com o
Decreto 7.508, NÃO é correto afirmar que:

Lei complementar 141, de 13/01/2012, em seu Art. 7o,
estabelece que “Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão
anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo,
____ da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e
dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I
do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.” A
lacuna é corretamente preenchida por:

(A) O processo de planejamento da saúde será ascendente
e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os
respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as
necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade
de recursos financeiros.
(B) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes
públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
(C) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a
serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de
acordo com as características epidemiológicas e da organização
de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
(D) No planejamento devem ser considerados os serviços
e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma
complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os
Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
(E) O Mapa da Saúde não será utilizado na identificação das
necessidades de saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12%
15%
18%
20%
25%

QUESTÃO 20

Avalie as afirmativas a seguir, em relação ao Pacto pela Vida:
I - O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do
SUS em torno de prioridades que apresentam impacto
sobre a situação de saúde da população brasileira. A
definição de prioridades deve ser estabelecida através
de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais.
Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas
às prioridades nacionais, conforme pactuação local.
II - Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações
necessárias para o alcance das metas e dos objetivos
propostos.
III - São seis as prioridades pactuadas: Saúde do idoso;
Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução
da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da
capacidade de respostas às doenças emergentes e
endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose,
malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento
da Atenção Básica.

QUESTÃO 17

Em relação à Atenção Básica, NÃO é correto afirmar que:
(A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver
uma atenção integral que impacte na situação de
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades.
(B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado
e gestão, democráticas e participativas, sob forma de
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
considerando a dinamicidade existente no território em
que vivem essas populações.
(C) utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que
devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de
saúde de menor frequência e relevância em seu território.
(D) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e
capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato
preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e
centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
(E) orienta-se pelos princípios da universalidade, da
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado,
da integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 24

Nas medidas de investigação e controle de bactérias
multirresistentes, a ANVISA recomenda nos casos de contenção
de surtos por vírus sincicial respiratório, EXCETO:

QUESTÃO 21

A partir da década de 1980 surgem mudanças no ambiente
externo das organizações que exigem respostas rápidas e
soluções criativas para os problemas de gerenciamento no
trabalho. O caráter relacional se evidencia e as abordagens
gerenciais precisam atender às demandas que ocorrem nos
conflitos entre pessoas, grupos, organizações. Segundo Kurcgant
e Ciampone (2011), os conflitos possuem efeitos positivos e
negativos. Sobre tais efeitos, analise as afirmativas a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

(A) que a internação do paciente, quando possível, seja em
quarto privativo.
(B) não havendo quarto privativo, que a internação seja em
quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo
microrganismo (coorte).
(C) a Higienização das mãos deve ser feita com antisséptico
como o álcool-gel ou soluções degermantes (clorexidina a
2% ou PVP-I 10%).
(D) todas as pessoas que tiverem contato com o paciente
devem usar luvas estéreis, ao entrar no quarto durante
o atendimento ao paciente, e retirá-las antes de deixar o
quarto, obedecendo à técnica.
(E) todas as pessoas que tiverem contato com o paciente
devem usar luvas de procedimento limpas, não estéreis,
ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente e
retirá-las antes de deixar o quarto.

Quando há sentimentos ambíguos e ocorre hostilidade
entre as partes, a comunicação fica dificultada e este é um
efeito negativo do conflito.
O conflito gera dispêndio de energia, que é desviada para
fora dos propósitos organizacionais, sendo este um efeito
positivo do conflito
O conflito gera oportunidade de se fazer diferentes análises
do problema, sendo este um efeito positivo do conflito.
O fluxo de comunicação sofre inferências e tende a ser
direcionada aos aliados, sendo este um efeito positivo do
conflito.
A quebra da confiança e a sobreposição dos valores
individuais aos institucionais são efeitos negativos dos
conflitos.

QUESTÃO 25

A anamnese e o exame físico em pediatria são essenciais
para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento,
levando-se em conta os diferentes padrões de normalidade
de acordo com a faixa etária da criança, tendo em vista a
promoção de sua saúde e bem-estar. Avalie se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

Estão corretas apenas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III e V.
II, III, IV e V.
I, III e V.
I, II, IV e V.
II e IV.

I.
II.

QUESTÃO 22

No que se refere ao gerenciamento de conflitos, o enfoque
gerencial contemporâneo:

III.
IV.

(A) parte do pressuposto que o conflito pode ser suprimido.
(B) admite que o conflito é inerente às organizações e que,
portanto, não é patológico.
(C) objetiva o estabelecimento da harmonia.
(D) enfatiza a importância do desenvolvimento de projetos
voltados para ampliar a motivação no trabalho.
(E) parte do pressuposto que o conflito surge em função de
características individuais.

V.

A antropometria é um dos elementos fundamentais para a
avaliação do processo de crescimento da criança.
No recém-nascido, a inspeção é a principal ferramenta
propedêutica do exame físico do abdômen. Na consulta,
a distensão abdominal deve ser avaliada. Exemplo de
distensão benigna ocorre na presença de hemoperitônio.
Na aferição dos sinais vitais, o pulso deve ser avaliado
quanto à frequência, ritmo, amplitude e simetria.
Pulsos finos generalizados estão associados com estados
de baixo débito cardíaco.
Na ausculta cardíaca, a primeira bulha é produzida pelo
fechamento das valvas mitral e tricúspide.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

São habilidades básicas de um gerente/líder de equipe
negociador, EXCETO:
(A) ser pró-ativo.
(B) não aceitar as coisas como elas são, mas sim, perguntar
por que não poderiam ser feitas melhor.
(C) quebrar resistências
(D) acreditar no aprendizado da negociação.
(E) diante do enfrentamento de situações desconhecidas,
reconhecer as possibilidades de perda e ter medo do ataque.
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V, F, V, V, V
V, V, V, V, F.
V, F, V, V, F.
F, F, V, V, F.
V, F, F, F, V.
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QUESTÃO 26

III. Ao Enfermeiro cabe, privativamente, cuidados diretos de
enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
IV. Como integrante da equipe de saúde, cabe ao enfermeiro a
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser
causados à clientela durante a assistência de enfermagem.

A avaliação física do paciente no atendimento de enfermagem
cumpre várias funções, dentre elas a de coletar dados de
referência sobre a saúde do paciente, confirmar ou contestar
dados do histórico e identificar/confirmar diagnósticos de
enfermagem. Sobre o exame físico do adulto, analise as
afirmativas a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao auscultar sons respiratórios anormais, o enfermeiro
pode utilizar a percussão para determinar a presença de
líquidos consolidados ou ar no espaço pleural do paciente.
Para examinar os órgãos genitais femininos a melhor
posição é a de litotomia.
Na avaliação abdominal a percussão sempre precede a
ausculta.
A percussão permite que o enfermeiro identifique as
bordas do fígado, ajudando-o na análise sobre a existência
ou não de aumento do órgão.
A avaliação tegumentar inclui: pele, cabelos, couro
cabeludo e unhas.

QUESTÃO 29

A Resolução COFEN-311/2007 aprova a Reformulação do
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Neste
código, prevê-se que, EXCETO:
(A) como integrante da equipe de saúde, o profissional
de enfermagem participa, entre outras, de ações que
garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde,
hierarquização e descentralização político-administrativa
dos serviços de saúde.
(B) no que se refere às relações profissionais, é direito do
profissional de enfermagem obter desagravo público
por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho
Regional de Enfermagem.
(C) nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de
acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou
não no ato abortivo.
(D) proíbe-se prescrever medicamentos e praticar ato
cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente
e em situação de emergência.
(E) no que se refere aos Princípios Fundamentais, o
profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção
e recuperação da saúde, com autonomia e em consonância
com os preceitos éticos e legais. A reabilitação da saúde
não compete ao enfermeiro, mas sim, a outros integrantes
da equipe de saúde.

Estão corretas apenas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
somente as afirmativas II e IV estão corretas
somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
somente as afirmativas III e IV estão corretas.

I, II e V.
I, II, IV e V.
II, III, IV e V.
II e V.
II e IV.

QUESTÃO 27

Os ferimentos com agulhas e material perfurocortante em
geral são perigosos pelo potencial de transmissão de inúmeros
tipos de patógenos. Sobre os cuidados com a área exposta,
após o acidente, é correto afirmar que:
(A) nos casos de exposição percutânea ou cutânea, a lavagem
do local exposto deve ser feita somente com água.
(B) não há evidência de que o uso de antissépticos ou a expressão
do local do ferimento reduzam o risco de transmissão, por
isso, o uso de antisséptico é contraindicado.
(C) nas exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente
com água ou solução salina fisiológica.
(D) quando o acidente for com material contaminado com
HIV, a lavagem do local com água e hipoclorito de sódio
está indicada.
(E) nada deve ser feito até que sejam tomadas as medidas de
profilaxia aplicadas a cada caso, de acordo com o patógeno
envolvido, pois na dependência do patógeno é que se
escolhe a solução a ser aplicada.

QUESTÃO 30

A ausculta dos batimentos cardiofetais (BCF) visa detectar sua
presença, ritmo, frequência e normalidade. Se, na avaliação do
BCF, o enfermeiro encontrar bradicardia e taquicardia:
(A) deve-se verificar erros de estimativa da idade gestacional.
(B) deve-se suspeitar de sofrimento fetal.
(C) deve-se verificar o IMC da mãe, pois em mulheres obesas
estas alterações do BCF são esperadas e normais.
(D) deve-se remarcar a consulta de enfermagem para daqui
a uma semana. Persistindo este achado, o médico da
unidade de saúde deve avaliar a gestante e o feto.
(E) deve-se avaliar se o útero está crescendo e se a pressão
arterial da mãe está dentro dos padrões de normalidade.
Se estes dados estiverem com seus valores normais,
significa que o BCF tende a se ajustar.

QUESTÃO 28

Analise as afirmativas a seguir, tendo como base a Lei No.
7.498/86, de 25 de junho de 1986.
I.

Ao Enfermeiro cabe, privativamente, realizar a Consulta de
Enfermagem.
II. Ao técnico de Enfermagem cabe realizar a Consulta de
Enfermagem, quando na ausência do enfermeiro ou por
sua delegação.
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QUESTÃO 31

De acordo com o Guia para Profissionais da saúde, volume
1: Atenção à Saúde do Recém-Nascido (2011), do Ministério
da Saúde, na assistência ao recém-nato que necessita de
reanimação, os passos iniciais da assistência são, EXCETO:

Na consulta pré-natal, a enfermeira deve realizar um cuidadoso
exame físico na gestante para promover a saúde materna
e do feto, garantindo um parto livre de riscos. Avalie se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
I.

A presença de edema ocorre em 80% das gestantes, sendo
pouco sensível e específico para o diagnóstico de pré-eclâmpsia.
II. Se no exame físico o achado for edema apenas no tornozelo,
sem hipertensão ou aumento súbito de peso, deve-se
verificar se o edema está relacionado à postura, ao fim do
dia, ao aumento da temperatura ou ao tipo de calçado.
III. No caso de edema limitado aos membros inferiores,
porém na presença de hipertensão ou ganho de peso, a
gestante deve ser avaliada e acompanhada pelo médico da
unidade, de acordo com o calendário de rotina.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 35

De acordo com o critério cronológico, à luz do Art. 2º da Lei
8.069, de 13 de julho de 1990:

As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

prover calor.
posicionar a cabeça em leve flexão.
aspirar vias aéreas, em caso de excesso de secreções.
reposicionar a cabeça, se necessário.
posicionar a cabeça em leve extensão.

(A) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até doze anos de idade completos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade”.
(B) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até dez anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre dez e dezoito anos de idade”.
(C) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade incompletos”.
(D) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade”.
(E) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até dez anos incompletos, pré-adolescente a pessoa entre
dez e doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

V, V, V.
V, V, F.
F, V, V.
V, F, F.
F, F, F.

QUESTÃO 32

O exame ginecológico é parte importante do atendimento na
promoção da saúde da mulher. Além da inspeção vulvar, faz-se
o exame especular e o toque vaginal. Não está contraindicada a
realização deste exame em mulheres grávidas, tendo em vista
a importância de rastreamento do câncer do colo do útero. Nas
gestantes este exame pode ser feito:
(A) somente até o 7º mês.
(B) somente após o 7º mês.
(C) em qualquer período da gestação, preferencialmente até o
7º mês.
(D) somente após o segundo trimestre da gestação.
(E) somente até o primeiro trimestre da gestação.

QUESTÃO 36

O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio crônico do
metabolismo, em que ocorre deficiência parcial ou completa
de insulina. Sobre a criança e o adolescente com DM, analise
as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 33

I.

Na consulta de enfermagem no pré-natal, o aconselhamento
das gestantes em relação à amamentação é uma das funções do
enfermeiro. Segundo o Caderno de Atenção Básica No. 23: Saúde
da criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação
Complementar, do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:

II.
III.
IV.

(A) manobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante
a gravidez são fortemente recomendadas.
(B) esticar os mamilos com os dedos é um dos tipos de
massagem que deve ser feito pelas gestantes que possuem
mamilos planos.
(C) o uso de sutiãs com um orifício central para alongar
os mamilos tem mostrado eficácia na preparação dos
mamilos para a amamentação.
(D) se ao longo da gravidez a mulher não notou aumento nas suas
mamas, não há motivo para preocupação, pois o aumento
ocorrerá após o nascimento do bebê, com o estímulo da sucção.
(E) os mamilos costumam ganhar elasticidade durante a
gravidez e o grau de inversão dos mamilos invertidos tende
a diminuir em gravidezes subsequentes.

V.

De acordo com a idade de início, a DM tipo 1 ocorre em
pessoas com menos de 20 anos.
Na DM tipo 2, o início é gradual.
No que se refere ao estado nutricional, na DM tipo 1
observa-se sobrepeso e na DM tipo 2, a característica é o
subpeso.
Especialmente em adolescentes, infecções dos tratos
vaginal e urinário por Candida albicans, são frequentemente
um sinal precoce de DM tipo 2.
A nefropatia é uma complicação microvascular que se
desenvolve durante os primeiros 30 anos de diabetes,
começando nos primeiros 10 a 15 anos após a puberdade.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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somente a afirmativa I está correta.
somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
somente a afirmativa III está correta.
somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
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QUESTÃO 37

(C) diarreia relacionada com a presença de intestino atônico
como resultado da ruptura autônoma.
(D) eliminação urinária alterada relacionada com a
incapacidade de urinar espontaneamente.
(E) sensopercepção
alterada
relacionada
com
comprometimento motor e sensorial.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A obstrução aguda da via respiratória superior é uma
emergência que precisa de atendimento rápido, pois envolve
risco de vida. O atendimento envolve a realização de manobra
que visa à elevação do diafragma, forçando o ar a partir dos
pulmões provocando a tosse e expulsando o corpo estranho
obstrutor das vias aéreas. Essa manobra chama-se:

Foram prescritos 15mg de um medicamento para ser aplicado por
via parenteral no paciente, diluídos em 100 ml de solução fisiológica
a 0,9%, a ser administrado em 60 minutos. No Posto de Enfermagem
tem-se disponível ampolas deste medicamento com 4ml, sendo
5mg/ml. Há seringas de 1, 3 e 5 ml para aspiração. A quantidade
de ml a ser aspirada para o cumprimento desta prescrição e o
gotejamento em microgotas deverá ser, respectivamente, de:

QUESTÃO 40

3ml e 100 microgotas.
4 ml e 103 microgotas.
1,5 ml e 100 microgotas.
4ml e 104 microgotas.
3ml e 103 microgotas.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Comumente, as pessoas com distúrbios renais apresentam
desequilíbrios hidroeletrolíticos e necessitam de anamnese e exame
físico atentos por parte do enfermeiro. Sobre as manifestações
clínicas e estratégias de tratamento de tais desequilíbrios, analise se
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.
V.

Déficit de volume de líquidos é um distúrbio comum nas
doenças renais e a diminuição do turgor da pele é uma
manifestação deste distúrbio.
Déficit de sódio causa letargia e pode ser tratado com soro
fisiológico normal.
Excesso de potássio causa náusea, cólicas e constipação
intestinal e uma das estratégias de tratamento geral é a
restrição dietética.
Excesso de magnésio causa rubor facial, sonolência e vômitos
e o tratamento geral inclui ventilação mecânica e diálise.
Déficit de proteína causa músculos flácidos, moles e euforia
e o tratamento deve ser feito com dieta, hiperalimentação
e albumina.

Credé.
Heimlich.
Valsalva.
Leopold.
Bracht.

QUESTÃO 41

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da
atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema
Único de Saúde. “No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida
com o mais alto grau de descentralização e capilaridade,
ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas” (PNAB,
DF, 2012, p. 9). Sobre as atribuições específicas do enfermeiro,
previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise
se são verdadeiras (V) ou falsas (F), as alternativas a seguir:
I.

As alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

II.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III.

V, V, F, V, F.
V, F, F, V, F.
V, V, F, F, F.
F, V, F, V, F.
V, V, F, V, V.

IV.

QUESTÃO 39

V.

Pessoas com traumas neurológicos exigem atendimento rápido,
seguro e eficaz, tendo em vista as complicações que podem
ocorrer em decorrência destes traumas que, dependendo da
lesão, podem comprometer a mobilidade e a locomoção. Ao
aplicar o processo de enfermagem no atendimento de um
paciente com lesão aguda da medula espinhal, o enfermeiro
deve executar um histórico cuidadoso, com coleta de dados
que permita fazer diagnósticos de enfermagem precisos. Os
principais diagnósticos de enfermagem incluem, EXCETO:

Contribuir, participar e realizar atividades de educação
permanente da equipe de enfermagem e outros membros
da equipe.
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para
o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde.
Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os
outros membros da equipe.
Indicar, de forma compartilhada com outros pontos
de atenção, a necessidade de internação hospitalar
ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário.
Realizar consulta de enfermagem, procedimentos,
atividades em grupo e conforme protocolos ou outras
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas
as disposições legais da profissão, solicitar exames
complementares, prescrever medicações e encaminhar,
quando necessário, usuários a outros serviços.

As alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) padrão respiratório ineficaz relacionado com a fraqueza ou
paralisia dos músculos abdominais e intercostais.
(B) eliminação traqueobrônquica ineficaz, relacionada com a
fraqueza dos músculos intercostais.
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V, V, V, F, F.
V, F, V, F, F.
V, F, V, F, V.
F, V, V, F, F.
V, V, V, F, V.

ENFERMEIRO

CADERNO 1

QUESTÃO 42

QUESTÃO 44

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
e as especificidades da Equipe de Saúde da Família, é correto
afirmar que:

Sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde,
a RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 dispõe que o
acondicionamento deve prever, EXCETO:

(A) na composição da equipe multiprofissional, exige-se que o
enfermeiro seja especialista em Saúde da Família.
(B) cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por,
no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada
de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa
definição. Recomenda-se que o número de pessoas por
equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias
daquele território, sendo que, quanto maior o grau de
vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas
por equipe.
(C) todos os profissionais de saúde poderão se cadastrar em,
no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga
horária total de 40 horas semanais.
(D) o número de Agentes Comunitários de Saúde deve ser
suficiente para cobrir 100% da população cadastrada.
(E) a carga horária de 40 horas semanais é exigida para todos
os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da
Família.

(A) resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco
constituído de material resistente a ruptura e vazamento,
impermeável, respeitados os limites de peso de cada saco,
sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
(B) os sacos devem estar contidos em recipientes de material
lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com
tampa provida de sistema de abertura sem contato manual,
com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.
(C) recipientes de acondicionamento existentes nas salas
de cirurgia e nas salas de parto devem ser resistentes à
punctura, ruptura e vazamento e ter tampa para vedação.
(D) os resíduos líquidos devem ser acondicionados em
recipientes com tampa rosqueada e vedante.
(E) a identificação dos sacos de armazenamento e dos
recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos,
desde que seja garantida a resistência destes aos processos
normais de manuseio dos sacos e recipientes.

QUESTÃO 43

Na avaliação da saúde do trabalhador, quando o enfermeiro
detecta que a pessoa apresenta um conjunto de sinais e
sintomas característicos de um distúrbio psíquico, depressivo,
precedido de esgotamento físico e mental intenso, cuja causa
está intimamente ligada à vida profissional, deve encaminhar ao
médico, pois se supõe que a pessoa esteja com síndrome de:

QUESTÃO 45

A Portaria Nº 963, de 27 de maio de 2013 redefine a Atenção
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De
acordo com esta Portaria, entende-se Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) como:
(A) serviço substitutivo ou complementar à internação
hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável
pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes
Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
(B) nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou
complementar às já existentes, caracterizada por um
conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção
e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em
domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e
integrada às redes de atenção à saúde.
(C) serviço prestado por pessoas com ou sem vínculo
familiar com o usuário, capacitada para auxiliá-lo em suas
necessidades e atividades da vida cotidiana.
(D) principal serviço prestado no gerenciamento e
operacionalização das Equipes Multiprofissionais de
Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais
de Apoio (EMAP).
(E) serviço de escolha em localidades em que não haja
instituições hospitalares para atender à demanda de casos
existentes que necessitam de internação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Asperger.
Tourette.
Berdon.
Capgras.
Burnout.

QUESTÃO 46

No que se refere aos cuidados de enfermagem ao paciente
hospitalizado sob hemodiálise, analise se são verdadeiras (V)
ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
I.

No paciente com acesso venoso para hemodiálise, o sopro
ou frêmito sobre o local do acesso deve ser avaliado a cada
8 horas.
II. No paciente com acesso venoso para hemodiálise, a
ausência de um frêmito palpável ou de um sopro audível
pode indicar bloqueio ou coagulação no acesso vascular.
III. Pode ocorrer coagulação no acesso venoso se o paciente
tiver uma infecção em qualquer outra parte do corpo ou se
houver queda da Pressão Arterial.
As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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F, V, V.
V, V, V.
F, F, V.
V, V, F.
F, F, F.
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QUESTÃO 47

As afirmativas são respectivamente:

A assistência de enfermagem a pessoas com distúrbios
gastrointestinais pode exigir que seja feita uma sondagem
nasogástrica. Sobre a avaliação do posicionamento deste tipo
de sonda, é correto afirmar que:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) avaliar visualmente a cor do aspirado é útil para distinguir
o posicionamento. Se o líquido estiver turvo e esverdeado,
acinzentado ou castanho, o posicionamento é intestinal.
(B) a visualização radiológica da extremidade da sonda é um
método preciso e de baixo custo.
(C) o método tradicional de injetar ar através da sonda
enquanto se faz a ausculta da área epigástrica com
estetoscópio para detectar insuflação de ar não é um
indicador confiável do posicionamento gástrico.
(D) a medida do pH do aspirado é um método preciso e sem
limitações.
(E) a medida do comprimento exposto da sonda é fácil de ser
aplicada e indica sua localização.

F, V, V.
V, F, V.
V, V, F.
V, V, V.
F, F, V.

QUESTÃO 50

A febre de Chikungunya (CHIK) é uma doença arboviral
transmitida pela picada dos mosquitos Aedes infectados. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) alerta que no final de 2013, a
primeira transmissão local (autóctones) nas Américas foi
documentada. Sobre a CHIK, analise as afirmativas a seguir:
I.

A transmissão por sangue é possível, portanto, os doadores
devem relatar qualquer doença que venham a apresentar
após a doação de sangue.
II. Depois de um período de incubação de 3-7 dias (faixa:
1-12 dias) da picada de mosquito, o vírus de CHIK causa
uma enfermidade febril, associada com artralgia/artrite,
dor nas costas e cefaleia.
III. Sintomas potenciais da CHIK incluem: fotofobia, dor retroorbital, vômito e diarréia.

QUESTÃO 48

As intervenções gerais de enfermagem pré-operatória incluem,
EXCETO:
(A) não estimular a tosse, pois está contraindicado no pósoperatório, não fazendo mais parte das medidas de
autocuidado orientadas na fase pré-operatória.
(B) promoção do autocuidado com orientações sobre
a promoção da expansão pulmonar e consequente
oxigenação após a anestesia.
(C) orientações sobre manutenção da maior mobilidade
possível, apesar das restrições.
(D) avaliação da dor com diferenciação entre a dor aguda e
crônica.
(E) as orientações no pré-operatório incluem as explicações
sobre os procedimentos e sobre as sensações que o
paciente irá experimentar.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 49

Na aplicação do Processo de enfermagem a pessoas idosas, com
vista ao planejamento da assistência a este grupo humano, é
importante considerar a avaliação multidimensional do idoso.
Considerando os conhecimentos de gerontologia aplicada à
enfermagem, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas a seguir:
I.

Na avaliação cognitiva pode-se utilizar o Miniexame do
Estado Mental (MEEM), cujas perguntas estão relacionadas
à orientação temporal e espacial, ao registro, à atenção, ao
cálculo, à memória de evolução das palavras e linguagem.
II. A Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (EDGA)
compõe-se de 15 questões e é a única desenvolvida para
esta fase da vida.
III. O Índice de Independência nas Atividades da Vida Diária
(Escala de Katz) é um instrumento utilizado nas avaliações
multidimensionais de idosos.
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somente as afirmativas II e III estão corretas.
somente as afirmativas I e II estão corretas.
somente as afirmativas I e III estão corretas.
somente a afirmativa II está correta.
as afirmativas I, II e III estão corretas.

