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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 11 a 40 

 
 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

ENFERMEIRO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O texto a seguir deverá ser usado como base para as 
questões 01, 02 e 03. 
 

A MISÉRIA É DE TODOS NÓS 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma 
chaga social que remonta aos primórdios da 
colonização? No decorrer das últimas décadas, 
enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do 
mesmo tamanho, todos os indicadores sociais 
brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade 
escolar frequentando aulas atualmente do que em 
qualquer outro período da nossa história. As taxas de 
analfabetismo e mortalidade infantil também são as 
menores desde que se passou a registrá-las 
nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de 
economia mais forte do mundo. No campo 
diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem 
firmando uma inconteste liderança política regional na 
América Latina, ao mesmo tempo em que atrai a 
simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um 
forte oponente das injustas políticas de comércio dos 
países ricos. Apesar de todos esses avanços, a 
miséria resiste. Embora em algumas de suas 
ocorrências, especialmente na zona rural, esteja 
confinada a bolsões invisíveis aos olhos dos 
brasileiros mais bem posicionados na escala social, a 
miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante freqüência, ela atravessa o fosso social 
profundo e se manifesta de forma violenta. A mais 
assustadora dessas manifestações é a criminalidade, 
que, se não tem na pobreza sua única causa, 
certamente em razão dela se tornou mais disseminada 
e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema 
entre milhões de habitantes não é uma empreitada 
simples. 
 
José Carlos Marques, Diretor Editorial da Veja. Edição 
1735. 22/10/2008. Ano 31. 

 

Questão 01  
 
De acordo com o texto, entender a existência da 
miséria no Brasil é: 

 
(A) Fácil, pois todos os indicadores sociais e 

econômicos apontam para esse fenômeno. 
 

(B) Impossível, pois a miséria, em decorrência do 
progresso, deixou de existir. 

 
(C) Difícil, porque os indicadores sociais são 

positivos, logo a miséria não deveria persistir. 
 

(D) Possível, visto o Brasil ser um país respeitado 
em toda a América Latina. 

 

Questão 02  
 
“Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, 
especialmente na zona rural, esteja confinada a 
bolsões invisíveis aos olhos dos brasileiros mais bem 
posicionados na escala social, a miséria é onipresente. 
Nas grandes cidades, com aterrorizante frequência, ela 
atravessa o fosso social profundo e se manifesta de 
forma violenta.” O excerto revela que: 

 

(A) Não existe distância protetora entre os 
indivíduos quando a miséria resulta em 
violência. 
 

(B) A miséria não é um problema encontrado na 
zona rural, apenas na zona urbana. 

 
(C) Para que a violência não alcance os indivíduos, 

é preciso cavar fossos de proteção. 
 

(D) A miséria deve ser afastada para bolsões de 
modo a não ser sentida por brasileiros bem 
posicionados socialmente. 

 

Questão 03  
 
A expressão “fosso social” pode ser considerada: 

 
(A) Pleonasmo. 
(B) Hipérbole. 
(C) Antítese. 
(D) Metáfora. 

 

Questão 04  
 
Álvares de Azevedo, poeta brasileiro, tinha obsessão 
pela morte. Morreu jovem, aos 21 anos. Sua obra 
insere-se em qual estética literária? 

 
(A) Quinhentismo. 
(B) Romantismo. 
(C) Arcadismo. 
(D) Simbolismo. 

 

Questão 05  
 
“Nas grandes crises pelas quais passamos, muitas 
vezes o medo é maior que o acontecimento”. A palavra 
destacada é: 

 
(A) Pronome relativo. 
(B) Pronome interrogativo. 
(C) Conjunção subordinativa comparativa. 
(D) Conjunção subordinativa consecutiva. 

 

Questão 06  
 
“O motorista considerou-se culpado”. Assinale a 
alternativa CORRETA em relação à palavra destacada: 

 
(A) Pronome reflexivo. 
(B) Pronome apassivador. 
(C) Partícula expletiva ou de realce. 
(D) Conjunção subordinativa. 

 

Questão 07  
 
Em uma das alternativas, a seguir, a crase não está de 
acordo com a norma culta da língua portuguesa. 
Assinale-a: 

 
(A) Não estávamos dispostos à dormir naquele 

exato momento. 
(B) Toda noite minha avó assiste a novelas. 
(C) Eles pensaram que iam à Bahia. 
(D) Não disse nada à prima e simplesmente saiu. 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa em que NÃO ocorra erro no uso 
do acento indicativo de crase. 
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(A) Eles caminhavam passo à passo a procura de 
um esconderijo onde pudessem ficar à vontade. 
 

(B) O apagão sempre acontecia, pontualmente, às 
onze horas. 

 
(C) A vontade daquele grupo de turistas era ir a 

Roma. 
 

(D) Não conte nosso segredo à ninguém. 
 

Questão 09  
 
Complete as lacunas e assinale a alternativa que 
apresenta a regência verbal CORRETA, conforme a 
norma culta da língua portuguesa.  
 
A peça _____________ inauguração assisti era 
composta por excelentes atores _____________ me 
referi dias atrás. Amanhã, haverá um novo espetáculo 
no mesmo teatro _______________ houve a primeira 
apresentação. 

 

(A) à qual, que, que. 
(B) a cuja, aos quais, em que. 
(C) cuja, a que, em que. 
(D) a qual, as quais, na qual. 

 

Questão 10  
 
Complete a frase e assinale a alternativa CORRETA 
conforme a norma culta da língua portuguesa.  
 
“Nossa ______________ estava _______________ em 
decorrência não sei de _____ . 

 

(A) pesquiza, atrasada, quê. 
(B) pesquisa, atrazada, que. 
(C) pesquiza, atrazada, quê. 
(D) pesquisa, atrasada, quê. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 11  
 
A febre de chikungunya é uma arbovirose causada 
pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família 
Togaviridae e do gênero Alphavirus. A viremia persiste 
por até dez dias após o surgimento das manifestações 
clínicas. A transmissão ocorre pela picada de fêmeas 
dos mosquitos Ae. Aegypt e Ae. albopictus infectadas 
pelo CHIKV. Sobre esta patologia, pode-se afirmar: 

 
(A) Os sinais e os sintomas são clinicamente 

parecidos com os da meningite. 
 

(B) Embora o chikungunya não seja uma doença de 
alta letalidade, tem caráter epidêmico com 
elevada taxa de morbidade associada à artralgia 
persistente, tendo como consequência a 
redução da produtividade e da qualidade de 
vida. 

 
(C) Não ocorrem casos de transmissão vertical. 

 
(D) Entre os sinais e sintomas que descartam a 

possibilidade de diagnóstico de febre de 
chikungunya estão náusea e fadiga. 

 
 
 
 

Questão 12  
 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta 
morbimortalidade, com perda importante da qualidade 
de vida, o que reforça a importância do diagnóstico 
precoce. O diagnóstico não requer tecnologia 
sofisticada, e a doença pode ser tratada e controlada 
com mudanças no estilo de vida, com medicamentos 
de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, 
comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na 
Atenção Básica. Quanto às condições padronizadas 
para a medida da pressão arterial, é CORRETO afirmar: 

 
(  ) O paciente deve estar sentado, com o braço 

apoiado e à altura do precórdio. 
 
(  ) A pressão sistólica corresponde ao valor em 

que começarem a ser ouvidos os ruídos de 
Korotkoff. 

 
(  ) Registrar valores com intervalos de 2 mmHg, 

evitando-se arredondamentos (Exemplo: 
135/85 mmHg). 

 
(  ) Evitar o uso de cigarro e de bebidas com 

cafeína nos 30 minutos precedentes. 

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

 

Questão 13  
 
M. V. G chegou à Unidade Básica de Saúde, relatando 
dor na nuca, náuseas e visão turva. A técnica de 
enfermagem, sem sequer perguntar nada, a conduziu 
até a sala da enfermeira e aferiu sua pressão, a qual 
estava 180/110mmHg. Logo após o resultado, chamou 
a enfermeira e lhe passou o caso. A enfermeira disse 
que este caso não seria com ela, então orientou a 
técnica de enfermagem a conduzir M. V. G para a 
consulta médica. A análise deste caso possibilita 
inferir que: 

 
(A) De acordo com a Política Nacional de 

Humanização (PNH), o acolhimento realizado 
pela técnica de enfermagem foi correto. 
 

(B) De acordo com a PNH, o acolhimento realizado 
pela técnica de enfermagem foi correto, porém 
não houve acolhimento por parte da enfermeira. 

 
(C) De acordo com a PNH, não houve acolhimento 

nem por parte da técnica de enfermagem nem 
por parte da enfermeira. 

 
(D) Ambas as funcionárias agiram de forma correta 

quanto ao acolhimento orientado pela PNH. 
 

Questão 14  
 
Quanto aos cuidados com a mãe e o recém-nascido 
logo após o parto, é CORRETO afirmar: 
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(A) Na primeira hora após o parto, o estado de 
consciência da mãe e do bebê não favorece a 
interação entre eles, visto que a mãe está 
cansada e deverá repousar, desta forma o bebê 
deverá permanecer em berçário durante pelo 
menos 02 horas após o parto. 
 

(B) Na primeira hora após o parto, o estado de 
consciência da mãe e do bebê favorece a 
interação entre eles, desta forma, o profissional 
de saúde deve favorecer ao máximo o contato 
íntimo, pele a pele, entre mãe e bebê, evitando 
procedimentos desnecessários ou que possam 
ser realizados mais tarde. 

 
(C) Após a finalização dos procedimentos de sala 

de parto, onde tudo correu bem, a mãe deve ser 
levada para o quarto e o RN permanecer no 
berço aquecido por pelo menos 4 horas, para 
depois ir para o quarto com a mãe. 

 
(D) Os hospitais e demais estabelecimentos de 

atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, não são obrigados a manter 
alojamento conjunto do neonato e da mãe. 

 

Questão 15  
 
O gerenciamento dos RSS constitui-se um conjunto de 
procedimentos de gestão, planejados e implementados 
a partir de bases científicas e técnicas, normativas e 
legais, com o objetivo de minimizar a produção de 
resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à 
proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 
pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 
Neste contexto, é CORRETO afirmar: 

 
(A) O grupo A é identificado pelo símbolo de risco 

associado, de acordo com a NBR – 7500 da 
ABNT e com discriminação de substância 
química e frases de risco. 
 

(B) O grupo B é identificado pelo símbolo de 
substância infectante constante na NBR – 7500 
da ABNT, com rótulos de fundo branco, 
desenho e contornos pretos. 

 
(C) O grupo C é representado pelo símbolo 

internacional de presença de radiação ionizante 
(trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo 
amarelo e contornos pretos, acrescido de 
expressão REJEITO RADIOATIVO. 

 
(D) O grupo E é identificado pelo símbolo de 

substância infectante, com rótulos de fundo 
amarelo, desenhos e contornos pretos. 

 

Questão 16  
 
Os traumatismos superficiais podem ser abertos ou 
fechados, conforme haja, ou não, solução de 
continuidade do tegumento cutaneomucoso. Os 
traumatismos superficiais fechados constituem as 
contusões leves, causando os edemas traumáticos, as 
equimoses, os hematomas e os seromas. Os 
traumatismos superficiais abertos constituem as 
feridas, que podem ser classificadas como: 

 
 
 

I. Feridas incisas: são aquelas produzidas por 
objeto de natureza geralmente romba, capaz 
de romper a integridade da pele, produzindo 
feridas irregulares, retraídas e com bordas 
muito traumatizadas. Essas feridas vão 
desde as simples lacerações até as 
complexas com sangramento, contaminação 
e perda de substância. 

 
II. Feridas contusas: são aquelas produzidas 

por agentes cortantes, afiados, capazes de 
cortar a pele produzindo ferida linear, com 
bordas regulares e pouco traumatizadas.  

 
III. Feridas transfixantes: constituem uma 

variedade de ferida perfurante ou penetrante, 
na qual o objeto vulnerante é capaz de 
penetrar e atravessar os tecidos de 
determinado órgão em toda a sua espessura. 

 
(A) Nenhuma alternativa está correta. 
(B) Todas as alternativas estão corretas. 
(C) Somente a alternativa III está correta. 
(D) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

 

Questão 17  
 
A lavagem gástrica muitas vezes é um procedimento 
de urgência e deve ser realizado pela equipe de saúde 
o mais precoce possível quando indicado. Para que 
não haja demora em tal realização, é importante que a 
equipe esteja treinada para tal procedimento e que 
todos os materiais necessários para a realização da 
lavagem gástrica estejam separados para o uso. Entre 
os materiais utilizados para a lavagem gástrica estão: 

 
(A) Sonda nasoentérica, óculos de proteção e 

lidocaína gel. 
 

(B) Soro glicosado ou água para irrigação, seringa 
de 20 mL e máscara. 

 
(C) Manitol ou água para irrigação, sonda 

nasogástrica e seringa de 20 mL. 
 

(D) Sonda oro ou nasogástrica, lidocaína gel e 
máscara e óculos para proteção. 

 

Questão 18  
 
O sistema de saúde brasileiro adquiriu, ao longo de 
sua história, características marcantes relacionadas à 
evolução da política econômica e social, obedecendo à 
ótica do capitalismo, que visava, prioritariamente, ao 
lucro e ao desenvolvimento de bens de consumo, quer 
seja no âmbito nacional ou internacional. Entre os 
movimentos que fizeram parte do surgimento do 
Sistema Único de Saúde esteve a Reforma Sanitária, 
sobre este movimento, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Esse movimento aglutinava sanitaristas e 
diversos atores sociais, entre os quais algumas 
lideranças populares, trabalhadores, sindicatos, 
parlamentares de esquerda, intelectuais e 
estudantes da saúde, além de entidades como o 
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES) 
e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva (ABRASCO), comprometidos 
com mudanças do sistema de saúde. 
 

(B) Esse movimento teve como objetivo a 
separação do Ministério da Saúde e Educação, 
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o que ocorreu em 1970 com a criação de dois 
Ministérios: Ministério da Saúde e Ministério da 
Educação. 
 

(C) A Reforma Sanitária teve como momento 
expressivo a realização da VII Conferência 
Nacional de Saúde, em 1986. 

 
(D) A Reforma Sanitária ocorreu após o fim do 

militarismo e foi o principal movimento que deu 
forças para o surgimento do Sistema Único de 
Saúde. 

 

Questão 19  
 
As cirurgias podem ser realizadas por várias razões. 
Um procedimento cirúrgico pode ser diagnóstico, 
curativo, reparador, reconstrutor e até mesmo 
paliativo. A cirurgia também pode ser classificada de 
acordo com o grau de urgência envolvido sendo elas: 
opcional, de urgência, necessária, eletiva e de 
emergência. Neste contexto, relacione as colunas e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(a) Hemorragia grave. 
(b) Infecção aguda da vesícula biliar. 
(c) Catarata. 
(d) Reparo de cicatrizes. 
(e) Cirurgia cosmética. 

 
I. Opcional. 

II. Urgência. 
III. Necessária. 
IV. Eletiva. 
V. Emergência. 

 
(A) a II; b V; c I; d III; e IV. 
(B) a V; b II; c I; d III; e IV. 
(C) a II, b V; c III; d IV; e I. 
(D) a V; b II; c III; d IV; e I. 

 

Questão 20  
 
Os imunobiológicos são produtos seguros, eficazes e 
bastante custo-efetivo em saúde publica. Sua eficácia 
e segurança, entretanto, estão fortemente relacionadas 
ao seu manuseio e a sua administração. Portanto, cada 
imunobiológico demanda uma via específica para a 
sua administração, a fim de se manter a sua eficácia 
plena. Neste contexto, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A via oral é utilizada para a administração de 

substâncias que são absorvidas no trato 
gastrintestinal com mais facilidade, o volume e a 
dose dessas substâncias são introduzidos pela 
derme.  
 

(B) Na utilização da via intradérmica, a vacina é 
introduzida na derme, que é a camada 
superficial da pele. Esta via proporciona uma 
lenta absorção das vacinas administradas. O 
volume máximo a ser administrado por esta via 
e 0,5 mL. 

 
(C) Na utilização da via subcutânea, a vacina é 

introduzida na hipoderme, ou seja, na camada 
subcutânea da pele. O volume máximo a ser 
administrado por esta via é 2,0 mL. 

 
(D) Na utilização da via intramuscular, o 

imunobiologico é introduzido no tecido muscular, 

sendo apropriado para a administração o 
volume máximo até 6 mL. 

 

Questão 21  
 

Durante a consulta de enfermagem realizada em um 
bebê de 01 mês a enfermeira verificou 55 movimentos 
respiratórios por minuto (mrm), podendo concluir que: 

 
(A) Este bebê necessita passar pelo pediatra, pois o 

normal nesta idade é até 30mrm. 
 

(B) Os mrm estão alterados para esta idade, visto 
que o normal é até 40 mrm, desta forma é 
importante verificar se esta criança também está 
apresentando sibilos ou estridor para tomar a 
melhor decisão. 

 
(C) Os mrm do bebê estão abaixo do normal, nesta 

idade o bebê deve apresentar no mínimo 
70mrm. 

 
(D) Os mrm do bebê estão normais, pois nesta 

idade o bebê pode apresentar até 60mrm. 
 

Questão 22  
 

O acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança é de extrema importância, 
para tanto o Ministério da Saúde recomenda:  

 
(A) Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida 

(na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º 
mês, 9º mês e 12º mês), além de duas 
consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º 
mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas 
anuais, próximas ao mês do aniversário. 
 

(B) Nove consultas de rotina no primeiro ano de 
vida (na 1ª semana, na 3ª semana, no 1º mês, 
2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º 
mês), além de duas consultas no 2º ano de vida 
(no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de 
vida, consultas anuais, próximas ao mês do 
aniversário. 

 
(C) Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida 

(na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º 
mês, 9º mês e 12º mês), além de três consultas 
no 2º ano de vida (no 14º, 18º e no 24º mês) e, 
a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, 
próximas ao mês do aniversário. 

 
(D) Nove consultas de rotina no primeiro ano de 

vida (na 1ª semana, na 3ª semana, no 1º mês, 
2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º 
mês), além de três consultas no 2º ano de vida 
(no 14º, 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano 
de vida, consultas anuais, próximas ao mês do 
aniversário. 

 

Questão 23  
 

O acompanhamento do desenvolvimento da criança na 
atenção básica objetiva sua promoção, proteção e a 
detecção precoce de alterações passíveis de 
modificação que possam repercutir em sua vida futura. 
Isso ocorre principalmente por meio de ações 
educativas e de acompanhamento integral da saúde da 
criança e faz parte da consulta de enfermagem. Entre 
os aspectos do desenvolvimento de uma criança 
estão: 
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I. Entre 4 e 5 meses: bebê fica de bruços, 
levanta a cabeça e os ombros. 

 
II. Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, 

engatinha. 
 

III. A partir do 9º mês: o bebê senta-se sem 
apoio. 

 
IV. Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses: o bebê anda 

sozinho. 

 
(A) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 
(D) Nenhuma alternativa está correta. 

 

Questão 24  
 

A anestesia e a cirurgia rompem todos os principais 
sistemas orgânicos. Embora muitos pacientes possam 
compensar o trauma cirúrgico e os efeitos da 
anestesia, todos os pacientes estão em risco durante o 
procedimento operatório. A equipe de enfermagem 
deve estar sempre atenta para estes riscos, e entre 
eles estão: 

 
I. Arritmia cardíaca devido a desequilíbrio 

eletrolítico ou efeito adverso dos agentes 
anestésicos. 

 
II. Agitação e desorientação, sobretudo em 

pacientes idosos. 
 

III. Hipotermia. 
 

IV. Trombose devido à compressão ou estase 
venosa. 

 
(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Nenhuma alternativa está correta. 
(C) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
(D) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

 

Questão 25  
 

Os cuidados de enfermagem do paciente hospitalizado 
que se recupera de cirurgia ocorrem em uma estrutura 
de tempo estreita, com grande parte da cicatrização e 
da recuperação ocorrendo após o paciente receber alta 
para casa ou para um centro de reabilitação. Entre as 
avaliações que o(a) enfermeiro(a) deve fazer quando o 
paciente retorna do centro cirúrgico está o débito 
cardíaco. Neste contexto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A monitoração do débito cardíaco não necessita 
ser tão rigorosa, ela pode ser feita a cada 06 
horas no período pós-operatório imediato. 
 

(B) Entre os cuidados de enfermagem ao paciente 
no pós-operatório está a avaliação da 
perviedade dos acessos venosos e a garantia 
de que líquidos corretos são administrados na 
velocidade prescrita, realização de balanço 
hídrico, exercícios com as pernas e mudanças 
de decúbito. 

 

 
 
 

(C) O(A) enfermeiro(a) deve orientar o paciente a 
permanecer o máximo de tempo sentado para 
evitar a formação de gases. 
 

(D) Independentemente da cirurgia, a deambulação 
só deverá ocorrer após 12 horas de seu término. 

 

Questão 26  
 

Não há produção de saúde sem produção de saúde 
mental. Logo, é preciso levar em conta que, ao se 
receber cuidados em saúde devem ser considerados 
as dimensões biológica, psíquica e social dos 
indivíduos. Quanto à política de saúde mental infanto-
juvenil, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Durante a consulta de enfermagem com 

abordagem na saúde mental de uma criança ou 
adolescente o(a) enfermeiro(a) deverá escutar 
somente os pais ou responsáveis, e não a 
criança ou adolescente. 
 

(B) Se um adolescente procurar o(a) enfermeiro(a) 
para conversar, porém sem a presença de seus 
pais ou responsáveis, ele(a) deverá ser 
encaminhado de volta para sua casa visto que 
o(a) enfermeiro(a) não pode realizar 
atendimento ao adolescente sem seus pais ou 
responsáveis. 

 
(C) O acolhimento universal é uma das diretrizes 

desta política. 
 

(D) No caso de haver outro serviço que melhor se 
ajuste às necessidades do usuário, os 
profissionais que fizeram o acolhimento devem 
somente preencher uma guia de 
encaminhamento para tal serviço. 

 

Questão 27  
 
Durante a amamentação, é importante que a mulher 
seja orientada sobre o uso de medicação, visto que 
algumas medicações podem ser incompatíveis com a 
amamentação, algumas vacinas também podem ter 
seu uso de forma criteriosa durante a amamentação, 
neste contexto assinale a alternativa em que todas as 
vacinas são compatíveis com a amamentação: 

 
(A) Vacina contra raiva, vacina contra rubéola, 

vacina contra hepatite A. 
 

(B) Vacina contra febre amarela, vacina contra 
gripe, vacina contra febre tifoide. 

 
(C) Vacina contra febre amarela, vacina contra 

cólera, vacina contra raiva. 
 

(D) Vacina contra hepatite B, vacina contra hepatite 
A e vacina contra meningococo C. 
 

Questão 28  
 

A infecção hospitalar é uma realidade mundial, a ser 
combatida pelos profissionais da saúde. Algumas 
medidas devem ser adotadas pela equipe, evitando 
infecções e episódios de bacteremia e fungemia. A 
principal forma para essa contaminação ocorrer é por 
meio da cateterização venosa central ou periférica. O 
enfermeiro avalia o paciente com acesso venoso 
observando sinais flogísticos. A escala de Maddox, vai 
de intensidade 0 a intensidade +3, e monitora a 
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cateterização periférica Sobre esta escala, é CORRETO 
afirmar: 

 
I. Intensidade 0: paciente sem queixas de 

desconforto, sem hiperemia e ausência de 
dor ao toque durante a infusão. 

 
II. Intensidade +1: dor no local, eritema ou 

edema, formação de endurecimento no vaso, 
cordão fibroso não palpável no trajeto da 
veia. 

 
III. Intensidade +2: dor no local, eritema ou 

edema, sem endurecimento no vaso, cordão 
fibroso não palpável no trajeto da veia. 

 
IV. Intensidade +3: dor no local, eritema e 

edema, formação de endurecimento no vaso, 
cordão fibroso palpável no trajeto da veia. 

 
(A) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 
(C) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
(D) Nenhuma alternativa está correta. 

 

Questão 29  
 
B. G. M está internada com varicela, encontra-se em 
quarto privativo, com sistema de pressão negativa e 
filtragem do ar com mais de 6 trocas/hora, sem 
recirculação e taxa de filtração de 90% ou mais. Entre 
outros cuidados para prevenir a transmissão da 
varicela no ambiente hospitalar estão: 

 
(A) Utilização de máscara cirúrgica pela equipe de 

saúde, instalação de ventilador direcionando o 
ar para a direção da porta de entrada do quarto. 
 

(B) Portas mantidas totalmente fechadas, ao entrar 
no quarto, a equipe de saúde deve utilizar 
máscara do tipo PFF2 (proteção facial filtro) ou 
N95. 

 
(C) Em caso de transporte do paciente, este deverá 

utilizar máscara N95. 
 

(D) Não há outros meios de prevenção além dos já 
citados no enunciado. 

 

Questão 30  

 
A enfermagem é uma profissão que se desenvolveu 
por meio dos séculos. Somente nos séculos XII e XIV é 
que houve o progresso da ciência, aumentando os 
recursos profissionais na área da cura. Quanto à 
história da enfermagem, é INCORRETO afirmar: 

 
 

(A) As práticas de saúde instintivas, enquanto uma 
das primeiras formas de prestação de cuidado, 
caracterizavam-se como a prática do cuidar nos 
grupos nômades primitivos e consistiam em 
ações que garantiam ao homem manutenção da 
sua sobrevivência, estando em sua origem, 
associadas ao trabalho feminino. 
 

(B) Houve uma fase marcada pelo empirismo e 
pelas práticas de saúde mágico-sacerdotais, 
caracterizada por uma relação mística entre as 
práticas religiosas e as práticas de saúde 
primitivas desenvolvidas pelos sacerdotes nos 
templos.  

(C) Com o surgimento da filosofia e o progresso da 
ciência, a prática de saúde, antes mística e 
sacerdotal, passa agora a ser baseada, 
essencialmente, na experiência, na observação 
dos fenômenos, no conhecimento da natureza e 
no raciocínio lógico. Nesse período, não há 
caracterização nítida da prática da enfermagem. 

 
(D) Posteriormente, entre os séculos V e XIII, tem 

início a era das práticas de saúde com fortes 
embasamentos científicos. Esse momento 
corresponde ao início da enfermagem como 
atividade desenvolvida por mulheres da classe 
baixa, muitas delas prostitutas. 

 
Questão 31  

 
A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 
saúde da população expressam a organização social e 
econômica do País. Este parágrafo faz parte da: 

 
(A) Lei 8142/90. 
(B) Constituição Federal de 1988. 
(C) Lei 8080/90. 
(D) Lei 8142/89. 

 

Questão 32  
 
Sobre os aspectos legais da enfermagem, é CORRETO 
afirmar: 

 
I. A legislação específica da enfermagem teve 

início com o Decreto nº 791, de 27 de 
setembro de 1980, que determinava a criação 
de uma escola profissional de enfermeiros 
no Hospital Nacional de Alienados. 

 
II. Em 1922 e 1923, os Decretos nº 15.799 e nº 

16.300 preveem a criação e, de fato, criam 
uma escola para enfermeiras do 
departamento Nacional de Saúde Pública, 
atualmente denominada como Escola de 
Enfermagem Florence Nightigale. 

 
III. A União ABEn, COFEN e COREN conseguiu 

a aprovação da Lei nº 7.498 de 25 de junho 
de 1986, que é a Lei do exercício 
profissional. 

 
(A) Nenhuma alternativa está correta. 
(B) Todas as alternativas estão corretas. 
(C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

 

Questão 33  
 
Método Canguru é um tipo de assistência neonatal que 
implica contato pele a pele o mais cedo possível entre 
os pais e o recém-nascido (RN), de forma crescente e 
pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e 
suficiente, promovendo autonomia e competência 
parental a partir do suporte da equipe, da interação 
familiar e de redes sociais. Colocar o RN em posição 
canguru consiste: 
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(A) Mantê-lo com o mínimo de roupa possível para 
favorecer o contato pele a pele com a mãe ou 
com o pai, que devem, portanto, estar com o 
tórax descoberto. Recomenda-se, para o bebê, 
apenas o uso de fraldas. Em regiões mais frias, 
podem também ser utilizados luvas, meias e 
gorro. O bebê é colocado contra o peito, em 
decúbito prono na posição vertical. 
 

(B) Mantê-lo com o mínimo de roupa possível para 
favorecer o contato com a mãe ou com o pai, 
que devem estar com o tórax coberto. 
Recomenda-se, para o bebê, uso de fraldas e 
de uma roupa bem leve. O bebê é colocado 
contra o peito, em decúbito dorsal na posição 
vertical. 

 
(C) Colocá-lo contra o peito, em decúbito dorsal na 

posição horizontal. 
 

(D) Mantê-lo com o mínimo de roupa possível para 
favorecer o contato com a mãe ou com o pai, 
que não devem estar com o tórax descoberto, 
evitando o contato pele a pele, prevenindo 
infecções cruzadas.  

 

Questão 34  
 
A punção do calcanhar é utilizada na realização de 
exames para os quais seja necessária pequena 
quantidade de sangue coletada em papel de filtro, tubo 
capilar ou tiras reagentes (teste do pezinho, 
hematócrito, bilirrubina total, gasometria venosa e 
glicemia). Neste contexto, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A punção deve ser realizada somente na face 

lateral do calcanhar. 
 

(B) A punção deve ser realizada somente na face 
medial do calcanhar. 

 
(C) A punção deve ser realizada no centro do 

calcanhar. 
 

(D) A punção pode ser realizada na face lateral ou 
medial do calcanhar e nunca no centro. 

 

Questão 35  
 
As colostomias são anastomoses colocutâneas na 
parede abdominal, previstas na abordagem terapêutica 
de um grande número de doenças que incluem o 
câncer colorretal, megacólon, trauma abdominal, entre 
outras. Para pacientes com colostomia, a 
sistematização de enfermagem é importante para um 
bom planejamento dos cuidados e obtenção do 
sucesso no tratamento. Entre os diagnósticos de 
enfermagem do paciente com colostomia, podem 
incluir os seguintes: 

 
I. Risco de desequilíbrio do volume de líquidos 

relacionado à cirurgia abdominal. 
 

II. Risco de baixa autoestima situacional 
relacionada ao distúrbio da imagem corporal. 

 
III. Risco de infecção relacionada com as 

defesas primárias inadequadas como a pele 
rompida e os procedimentos invasivos. 

 
(A) Nenhuma alternativa está correta. 
(B) Todas as alternativas estão corretas. 

(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

 

Questão 36  
 
A dermatite atópica é uma doença de pele inflamatória, 
pruriginosa, crônica e recorrente, com predisposição 
genética e causa desconhecida. Já a dermatite de 
contato ou eczema de contato é uma inflamação da 
pele causada por substâncias que entram em contato 
com a pele, acarretando uma reação inflamatória. São 
orientações que a equipe de enfermagem deve passar 
ao portador dessas dermatites, EXCETO: 

 
(A) Evitar banhos quentes e demorados, como 

também o uso excessivo de sabão. 
 

(B) Evitar agasalhos em excesso, usar roupas 
leves, folgadas e de algodão. 
 

(C) Sempre seguir a terapêutica recomendada pelo 
médico e utilizar preparações caseiras nas 
áreas irritadas. 
 

(D) Evitar substâncias e derivados de substâncias 
que podem provocar alergias. 
 

Questão 37  
 
M. G. V realizou vários exames de sangue, entre eles o 
de hepatite B. O resultado, demonstrado no quadro, a 
seguir, permite inferir que: 

 

HBsAg Anti-
HBs 

Anti-
HBc 
total 

Anti-
HBc 
IgM 

HBeAg Anti-
HBe 

HBV 
DNA 

- + - - - - - 

 
(A) Este paciente está imunizado por vacina. 

 
(B) Este paciente é portador do vírus da hepatite B. 

 
(C) Este paciente está na primeira fase de infecção 

aguda da hepatite B. 
 

(D) Este paciente está com infecção crônica na fase 
inativa. 
 

Questão 38  
 
Paciente com comprometimento da função hepática 
tem entre outros diagnósticos de enfermagem: 
intolerância à atividade relacionada com a fadiga, 
letargia e mal-estar. Analise as colunas e correlacione 
as prescrições de enfermagem e sua justificativa para 
este diagnóstico. 

 
I. Avaliar o nível de tolerância à atividade e o 

grau de fadiga, letargia e mal-estar quando 
realiza as atividades rotineiras da vida diária. 

 
II. Ajudar nas atividades e na higiene, quando 

estiver fatigado. 
 

III. Incentivar o repouso quando fatigado ou 
quando ocorrer dor ou desconforto 
abdominal. 

 
IV. Ajudar na seleção e no ritmo das atividades 

desejadas e exercícios. 
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(a) Estimula o interesse do paciente por 
atividades selecionadas. 
 

(b) Conserva a energia e protege o fígado. 
 

(c) Promove o exercício e a higiene dentro 
do nível de tolerância do paciente. 
 

(d) Fornece a linha de base para a avaliação 
posterior, bem como critérios para avaliar 
a eficiência das prescrições. 

 
(A) I d, II c, III b, IV a. 
(B) Ia, II c, III d, IV b. 
(C) I b, II d, III c, IV a. 
(D) I b, II d, III a, IV c. 

 

Questão 39  
 
A Portaria MS 2.616/98 regulamenta as ações de 
controle de infecção hospitalar no país, tal portaria 
veio em substituição a Portaria MS 930/92 e rege entre 
outras coisas: 

 
(A) O Programa de Controle de Infecção 

Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações 
desenvolvidas deliberada e sistematicamente, 
com vistas à redução mínima possível da 
prevalência e da gravidade das infecções 
hospitalares. 
 

(B) A CCIH deverá ser composta por profissionais 
da área de saúde, de nível superior ou médio, 
formalmente designados. 

 
(C) Os membros consultores da CCIH representam 

o Serviço de Controle de Infecção hospitalar e, 
portanto, são encarregados da execução 
programada de controle de infecção hospitalar. 

 
(D) Os membros da CCIH serão de dois tipos: 

consultores e executores. Um dos membros 
executores deve ser, preferencialmente, um 
enfermeiro. 

 

Questão 40  
 
Paciente deu entrada no pronto socorro após acidente 
automobilístico. Depois de realizada avaliação do nível 
de consciência, por meio da Escala de Coma de 
Glasgow, obteve-se o resultado apresentado na tabela, 
a seguir. Analise a tabela e assinale a alternativa que 
representa a pontuação deste paciente: 

 

Escala de Coma de Glasgow adaptada 

ABERTURA OCULAR Ao estímulo verbal 

RESPOSTA VERBAL Sons incompreensíveis 

RESPOSTA MOTORA Extensão hipertônica 

 
(A) 9. 
(B) 15. 
(C) 7. 
(D) 3. 
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