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PROVAS DE CONHEC. ESPECÍFICOS E LÍNGUA PORTUGUESA

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Processo de Enfermagem é um método que direciona e organiza de forma sistematizada o trabalho do
enfermeiro. Ele é considerado o instrumento e a metodologia da profissão, ajudando, dessa forma, o
enfermeiro a tomar decisões, predizer e avaliar o cuidado, satisfazendo as necessidades das pessoas de
forma global e eficaz. Relacione cada etapa do Processo de Enfermagem às respectivas ações.
1 - Histórico de Enfermagem
2 - Diagnóstico de Enfermagem
3 - Planejamento de Enfermagem
4 - Avaliação de Enfermagem
5 - Implementação
( ) Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
( ) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações a respeito do estado de saúde do
paciente.
( ) Determinação dos resultados que se esperam alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que
serão realizadas e que foram identificadas com base no Diagnóstico de Enfermagem.
( ) Processo deliberado, sistemático e contínuo que objetiva determinar se as ações ou
intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, bem como se há necessidade de
mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
( ) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa do processo,
que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que
constituem a base para a seleção das ações ou intervenções que serão executadas.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.
B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
D) 5 – 2 – 4 – 1 – 3.
QUESTÃO 02
Durante a ausculta do tórax de um paciente, o enfermeiro detectou “sons contínuos, de
característica musical e com tom agudo. Podem ser percebidos em qualquer fase do ciclo respiratório,
embora sejam mais audíveis na expiração. Em geral, indicam alguma doença respiratória, mas indivíduos
normais podem apresentar quando forçam muito a expiração”. Tal descrição corresponde aos sons de
A) roncos.
B) estertores.
C) sibilos.
D) crepitações.
QUESTÃO 03
O exame físico de um paciente com distúrbios cardiovasculares inclui, entre outras coisas, a inspeção da
aparência geral, monitoramento da PA e do pulso, ausculta do coração, do pulmão e palpação do
abdome. Na palpação abdominal, o refluxo hepatojugular é um achado importante e pode ser
demonstrado:
A) Aplicando uma pressão na região mesogástrica, por 30 a 60 segundos, deverá ocorrer uma estase
venosa no abdome, com aparecimento de circulação colateral e diminuição do tamanho das jugulares.
B) Aplicando uma pressão na região do flanco direito, por 30 a 60 segundos, deverá ocorrer tosse
imediata, alteração da pressão arterial e aumento da turgência nas veias jugulares.
C) Aplicando-se uma pressão contínua no quadrante superior esquerdo do abdome, por 30 a 60
segundos, deverá ocorrer uma dispneia importante, surgimento de taquicardia supraventricular e
diminuição do tamanho das veias jugulares.
D) Aplicando uma pressão contínua no abdome, por 30 a 60 segundos, deverá ocorrer um aumento da
turgência nas veias jugulares.
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QUESTÃO 04
A Resolução ANVISA-RDC n.º 8/2009, no que se refere ao processamento do instrumental cirúrgico,
classificado como crítico e utilizado para procedimentos cirúrgicos e diagnósticos, estabelece que o
profissional:
A) Utilize o ciclo flash das autoclaves a vácuo, rotineiramente, na esterilização desses materiais.
B) Informe à autoridade sanitária local casos suspeitos ou confirmados de infecção por Microbactérias de
Crescimento Rápido, em pacientes submetidos a procedimentos com tais materiais.
C) Esterilize, quimicamente, todo instrumental cirúrgico, utilizado em cirurgias plásticas com o auxílio de
ópticas, em agentes esterilizantes líquidos, por imersão.
D) Esterilize o instrumental cirúrgico, quimicamente por imersão em agentes esterilizantes líquidos,
somente em casos de urgência, como em contaminação acidental de instrumental cirúrgico do
procedimento em curso.
QUESTÃO 05
A Terapia Cognitiva Comportamental é uma linha de psicoterapia proposta e desenvolvida pelo psicólogo
Aaron Beck. Envolve um conjunto de técnicas e estratégias terapêuticas com a finalidade de mudança de
padrões de pensamento. Essa terapia pode auxiliar o enfermeiro na abordagem com o paciente, pois tem
como objetivos, entre outros, ensinar o cliente a:
I - Examinar as evidências a favor e contra seus pensamentos automáticos distorcidos.
II - Observar e controlar seus pensamentos negativos automáticos.
III - Melhorar a capacidade de abstração, de expressão verbal e de interpretação interpessoal.
IV - Estimular as capacidades visuais, auditivas, táteis e vestibulares.
V - Reconhecer os vínculos entre a cognição, o afeto e o comportamento.
Está CORRETO o que se afirma em
A) III, IV e V, apenas.
B) I, II e V, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) II, III e V, apenas.
QUESTÃO 06
Considerando os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), dispostos na Lei n.º 8.080/90, analise as
afirmativas a seguir.
I - Um dos objetivos do SUS diz respeito à identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
II - Promover a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
III - Está incluída, ainda, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a execução de ações de
assistência terapêutica integral, inclusive fisioterápica.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III, apenas.
QUESTÃO 07
O primeiro Bloco de Financiamento do SUS é a Atenção Básica, que recebe recursos divididos em duas
modalidades: o PAB fixo, destinado a todos os municípios, e o PAB variável, que irá variar de acordo com
o desempenho do Gestor e da sua equipe. O PAB Variável é constituído por recursos financeiros destinados
ao financiamento de estratégias realizadas no âmbito da atenção básica em saúde, tais como:
A) Saúde indígena e Saúde da população negra.
B) Agentes comunitários de saúde e Saúde reprodutiva.
C) Compensação de especificidades regionais e Saúde do idoso.
D) Saúde no sistema penitenciário e Saúde da família.
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QUESTÃO 08
O ano de 2011 foi um ano muito rico no tocante à diminuição de vácuos legislativos que vínhamos
apontando há alguns anos, em especial, na obra SUS. O Decreto 7.508/11 regulamenta a Lei Orgânica da
Saúde, e dispõe, entre outras coisas, sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. De acordo com esse
decreto, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) é:
A) Um espaço quantitativo, responsável, equilibrado de negociação e consenso das responsabilidades
fiscais dos entes federativos na região de saúde: municípios, Estado e União.
B) Um conjunto de acordos que determina as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública,
no que se refere à saúde, para um período de quatro anos.
C) Um acordo de colaboração que visa organizar e integrar as ações e serviços de saúde dos entes
federativos em uma região de saúde, lócus da garantia da integralidade da atenção à saúde.
D) Uma estrutura organizacional que deverá seguir um padrão proposto pelo município.
QUESTÃO 09
A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue. Hoje, a
hipertensão é a principal causa de morte no mundo, pois pode favorecer uma série de outras doenças.
Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e
vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos
cardiovasculares fatais e não fatais. Com relação à hipertensão arterial, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Estudos apontam uma associação da idade, diabetes e uso de álcool aos fatores de risco.
B) Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito: podem ocorrer
dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento
nasal.
C) As principais complicações da hipertensão são AVC, por infarto agudo do miocárdio ou doença renal
crônica. Além disso, a hipertensão pode levar a uma atrofia do músculo do coração, causando arritmia
cardíaca.
D) Todos os remédios para hipertensão são vasoconstritores e agem de diferentes maneiras. Os mais
antigos, entre eles os diuréticos, por exemplo, se no início fazem a pessoa perder um pouquinho mais de
sal e de água, também ajudam a reduzir a reatividade dos vasos.
QUESTÃO 10
O PNI (Programa Nacional de Imunização) organiza toda a política nacional de vacinação da população
brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Sobre a
Organização e o funcionamento da sala de vacinação, marque a alternativa CORRETA.
A) A sala de vacinação é classificada como área crítica. Deve ser destinada exclusivamente à administração
dos imunobiológicos, devendo-se considerar os diversos calendários de vacinação existentes.
B) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC, sendo ideal +5ºC.
C) Sala com área mínima de 10 m2. Contudo, recomenda-se uma área média a partir de 20 m2 para a
adequada disposição dos equipamentos e dos mobiliários e fluxo de movimentação em condições ideais
para a realização das atividades.
D) Nos locais com grande demanda de população, devem ser utilizadas três salas com comunicação direta,
sendo: uma para triagem, uma para orientação do usuário e outra para administração dos
imunobiológicos.
QUESTÃO 11
Para cálculo da data provável do parto (DPP), a regra de Nagele é um dos métodos geralmente utilizados.
Calcule a DPP de uma paciente nulípara, cuja data da última menstruação (DUM) é 13/05/2007.
A) 23/2/2008.
B) 27/2/2008.
C) 13/2/2008.
D) 20/2/2008.
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QUESTÃO 12
O enfermeiro, através das informações oferecidas pelo agente comunitário de saúde, identificou que o Sr.
M.F.T, 62 anos, diabético há 13 anos, em uso de insulina há 5 anos, vem apresentando descompensação
metabólica, hipertensão arterial e aumento de peso. Diante dos dados apresentados, qual a conduta de
orientação para esse indivíduo?
A) O enfermeiro deve orientar o armazenamento da insulina à temperatura de 2ºC, assim como orientar o
rodízio nas aplicações entre a região deltoide e a vasto lateral da coxa.
B) É fundamental orientar quanto ao uso de insulina, tipo e dosagem, afirmando que a via intradérmica
deve ser utilizada, assim como o rodízio deve ser realizado entre as regiões infraumbilical, vasto lateral
da coxa, deltoide, infraescapular, a fim de evitar absorção inadequada da droga.
C) O enfermeiro deve realizar anamnese e exame físico, verificando se há excesso de peso e o estilo de vida
do indivíduo, orientando-o quanto à necessidade de redução das calorias na alimentação, assim como
sobre a importância do exercício físico para o controle do peso e da pressão arterial.
D) O paciente deve ser encaminhado imediatamente ao hospital da região, para ser orientado quanto à
hipertensão arterial e ao risco cardiovascular.
QUESTÃO 13
Foi prescrito um banho com permanganato de potássio (KMnO4) 1:10.000. Quantos comprimidos de 100
mg serão necessários para preparar 1 litro da solução?
A) 1 comprimido.
B) 2 comprimidos.
C) ½ comprimido.
D) 1 e ½ comprimidos.
QUESTÃO 14
O médico prescreveu uma solução de 250 ml de soro fisiológico e 3 gramas de cloreto de potássio. Na sua
unidade, existem apenas ampolas de 10 ml a 10% de KCL. O volume de cloreto de potássio que deve
ser acrescentado ao frasco de soro, em mililitros, é de
A) 25 ml.
B) 15 ml.
C) 8 ml.
D) 30 ml.
QUESTÃO 15
Foram prescritos 500 ml de SG a 6%. Só há, na unidade, SG 5% - 500 ml e ampolas de glicose a 50% com
10 ml. A quantidade de glicose que deve ser adicionada ao SG 5% é de
A) 30 ml.
B) 50 ml.
C) 10 ml.
D) 1 ml.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue.

As coisas começam a andar
Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas,
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal".
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo
5 "normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens
10 que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?). Em alguns noticiosos aparecem
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado —
também os porcos.
E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da
15
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o
20 sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas,
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que
talvez enganassem criancinhas de colo.
As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e
25
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão.
Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo
30 assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças,
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E
parece que nada anda.
Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que
35 incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam,
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Exdiretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada
pela
fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização
40
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.
1

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.)
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QUESTÃO 16
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia:
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal.
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal.
C) Ainda há algum limite para o que se considera normal.
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal.
QUESTÃO 17
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais,
recebendo água e comida lançadas por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas
11-14)
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento.
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social.
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento.
QUESTÃO 18
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar.
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma olimpíada.
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”.
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil.
QUESTÃO 19
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual
situação da política brasileira, EXCETO
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27)
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas 26-27)
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29)
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8)
QUESTÃO 20
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade,
entre os quais NÃO se encontra:
A) Funcionamento da Justiça brasileira.
B) Prevalência da Justiça brasileira.
C) Conscientização e ação dos brasileiros.
D) Governo preparado e ético.
QUESTÃO 21
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...” (Linha 31)
B) “... recebendo água e comida lançadas por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13)
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha 28)
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38)
QUESTÃO 22
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar:
A) Petrolão.
B) Bandidagem.
C) Lava-Jato.
D) Mensalão.
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QUESTÃO 23
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.”
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma:
A) existirá.
B) existiriam.
C) existirão.
D) existiria.
QUESTÃO 24
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo
de acordo com o seu respectivo sujeito, EXCETO em:
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27)
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26)
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39)
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41)
QUESTÃO 25
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.
A) Ter.
B) Ler.
C) Crer.
D) Ver.
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