
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.consulpam.com.br 

 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 
algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 
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 Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 05. 

Reforma trabalhista: seis mudanças que vão afetar a sua rotina de trabalho: 

Menos tempo de almoço, férias parceladas e demissão em comum acordo. 

Essas são algumas das alterações da lei sancionada por Temer. Veja outras 

mudanças. 

 

O presidente Michel Temer sancionou, na semana passada, o projeto de lei da 

reforma trabalhista, que faz uma profunda mudança na legislação trabalhista e altera em 

mais de cem pontos a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), de 1943. As novas 

normas estão previstas para entrar em vigor em novembro (120 dias após a sanção), mas 

o Governo se comprometeu a enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional 

alterando alguns pontos da nova legislação. 

No meio jurídico, a reforma tem dividido opiniões. Para a advogada Daniela 

Muradas, professora de direito do trabalho da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), o projeto já nasce velho precisando de várias 

alterações. “Essa reforma foi executada sem o diálogo social necessário. E, apesar de ter 

como fundamento a modernização, utiliza fórmulas de flexibilizações trabalhistas já 

experimentadas em alguns países da Europa que não funcionaram”, explica. 

Uma das principais críticas da professora está relacionada à criação de um novo tipo 

de contrato no Brasil: o trabalho intermitente, que, em outros países, é apelidado de 

“contratos de zero horas”. Através dessa modalidade, será possível contratar 

trabalhadores por jornada ou hora de serviço.  “Esse tipo de contrato tende a substituir o 

de trabalho standard, precarizando os empregos. Na Europa, onde a modalidade foi 

experimentada em momentos de crise, houve um aumento de trabalhadores pobres. 

Imagina em um país desigual como o Brasil”, ressalta. 

O advogado Cláudio de Castro, sócio da área Trabalhista do Martinelli Advogados, 

discorda da professora já que defende que o trabalho intermitente era feito de forma 

informal e agora os trabalhadores contratados por hora serão acobertados pela CLT. "A 

lei surge depois de uma necessidade, ela não vem para incentivar esse tipo de 

contratação". O advogado ressalta ainda que uma modernização das leis era inevitável. 

"Essa não é a reforma dos sonhos, mas era preciso esse passo para que outros avanços 

aconteçam. A lei estava fora do seu tempo", defende Castro. 

Entre as principais novidades comemoradas pelo empresariado e apoiadores da 

reforma, está a prevalência dos acordos coletivos em relação à lei em pontos específicos, 

o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e obstáculos ao ajuizamento de ações 

trabalhistas. (...) 
(Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/13/politica/1499958789_546835.html) 

 

1. Marque a ordem da estrutura presente no texto. 

a) Corpo, título e manchete.   b) Título, lide e manchete. 

c) Manchete, lide e corpo.   d) Lide, manchete e corpo.  

 

ENFERMEIRO 
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2. Assinale a opção em que não consta sinônimo de sancionar, conforme seu emprego no 

texto. 

a) Homologar.  b) Condenar.  c) Chancelar.  d) Autenticar. 

 

3. Considerando a relação existente entre a mensagem do texto e o modo como ele está 

organizado, é CORRETO afirmar que o autor: 

 

a) Mostra opiniões contrárias e a favor da reforma previdenciária, além de realizar 

um apanhado sobre as alterações mais relevantes para empregador e trabalhador, 

porém não se posiciona explicitamente a favor ou contrário à reforma. 

b) Mostra opiniões contrárias e a favor da reforma previdenciária, mas revela uma 

claríssima tendência à tomada de posição dirigida ao trabalhador, como se observa, por 

exemplo, nos trechos “(…) comemoradas pelo empresariado e apoiadores da reforma 

(...)” e “(…) críticos à mudança alertam (...)”. 

c) Posiciona-se claramente, desde o início, a favor da reforma previdenciária, como se 

observa, por exemplo, nos trechos “(…) o Governo se comprometeu a enviar (...)”, que 

homologa o compromisso do governo, e “(…) as principais novidades comemoradas 

(...)”, que revela um traço positivo da reforma, que merece comemoração. 

d) Mostra opiniões contrárias e a favor da reforma previdenciária, além de realizar um 

apanhado sobre as alterações mais relevantes para empregador e trabalhador, 

promovendo uma forte crítica à reforma, como se depreende, por exemplo, em “seis 

mudanças que vão afetar a sua rotina de trabalho”, podendo ter utilizado, por exemplo, o 

verbo “alterar” ou “remodelar” e “Menos tempo de almoço, férias parceladas e demissão 

em comum acordo”, com sintagmas que suscitam ideias negativas a respeito da relação 

de trabalho. 

 

4. Com base na norma culta, assinale a alternativa com as opções verdadeiras (V) e falsas 

(F). 

 

I - A substituição do trecho “seis mudanças que vão afetar a sua rotina de trabalho” pela 

redação “seis mudanças que afetarão a sua rotina de trabalho” não comprometeria a norma 

culta. 

II - A substituição do trecho “faz uma profunda mudança na legislação trabalhista e altera 

em mais de cem pontos a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)” pela redação  “faz 

uma profunda mudança na legislação trabalhista alterando em mais de cem pontos a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)” comprometeria a norma culta. 

III – O trecho “(…) utiliza fórmulas de flexibilizações trabalhistas já experimentadas em 

alguns países da Europa que não funcionaram" pode ser desambiguizado sem perda de 

sentido por meio da redação “(…) utiliza fórmulas de flexibilizações trabalhistas já 

experimentadas em alguns países da Europa, os quais não funcionaram" 

 

a) V, V, V.  b) V, V, F.  c) F, F, V.  d) V, F, F. 

 

5. Assinale a opção com uma manchete alternativa para a reportagem, que se alinhe à 

orientação argumentativa expressa no texto. 

a) Reforma trabalhista não irá aumentar jornada de trabalho. 

b) A falácia da modernização trabalhista. 

c) Reforma Trabalhista: saiba o que melhora na relação entre trabalhador e patrão. 

d) Reforma trabalhista modifica panorama do trabalho no Brasil. 
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Leia o texto e responda às questões 06 a 10. 

Por que Joãozinho e Maria ensina mais que as fábulas de Esopo 

A Raposa e as Uvas, A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga… a lista de 

fábulas atribuídas a Esopo vai longe. Você, provavelmente, cresceu escutando essas e 

outras histórias, que se tornaram parte da literatura infantil no mundo todo. A estrutura 

da fábula, elaborada pelo escravo grego no século 6 a.C, obedece lógica bem simples: é 

só combinar, em poucas linhas, elementos fantásticos e uma lição de moral, que fale da 

importância de ser um bom menino. A imensa maioria das historinhas envolve animais 

que se comportam como humanos – com defeitos, virtudes e, principalmente, a habilidade 

de puxar um papo-cabeça. 

O que um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, descobriu é que esse tipo 

de ficção não toca tanto os pequenos – pelo menos quando comparado a histórias 

estreladas por personagens humanos. Aprender que não se deve desobedecer os pais seria 

muito mais fácil para uma criança com a história de João e Maria, por exemplo, do que 

se a mesma ideia fosse contada por animais humanizados. 

Segundo os pesquisadores, as crianças costumam se identificar mais com 

personagens de carne e osso. Afinal de contas, meninos de verdade parecem muito mais 

seduzíveis por uma casa de doces do que um guaxinim ou sapo vestido com uniforme de 

pré-escola. Isso faz as crianças terem mais facilidade em entender e aplicar as lições de 

ética no seu próprio dia a dia. 

A fim de medir o quanto essa relação era verdadeira, os cientistas criaram um 

experimento com 96 crianças, com idade entre 4 e 6 anos. Os testes, como descrito no 

periódico Developmental Science, se dividiram em três etapas. Em um primeiro 

momento, as cobaias tinham de escolher os 10 adesivos que mais gostavam, de um total 

de 100 disponíveis. Depois, foram perguntadas se gostariam de dividir com um dos 

colegas. 

O segundo momento foi a sessão de contação de histórias. Havia três obras 

disponíveis: uma história sobre egoísmo contada com a ajuda de personagens humanos; 

o mesmo livro, interpretado desta vez por animais antropomorfizados, e uma terceira 

obra, que falava sobre sementes – usada para checar o quanto as crianças dividiriam seus 

presentes, ainda que a história não falasse nada sobre a importância de se dividir. 

Depois da leitura, os pequenos tiveram uma nova chance de distribuir seus adesivos. 

Aqueles que leram histórias em que os humanos estavam em cena, compartilharam mais 

com os amigos. Por outro lado, quando quem ensinava eram os animais de chapéu e 

gravata, a mensagem sobre a importância de se dividir as coisas impactava menos. 

Por fim, os cientistas perguntaram o quanto as crianças achavam os bichos-

humanizados parecidos com pessoas de verdade, como elas próprias. Quanto mais os 

personagens lhes pareciam ter cara de gente, mais eles convenciam – e mais abertas para 

dividir as crianças se mostraram. Moral da história: representatividade importa – mesmo 

quando quem ouve nem sabe o significado disso. 
(Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/por-que-joaozinho-e-maria-ensina-mais-que-as-fabulas-de-esopo/ 

 

6. Assinale a opção verdadeira em relação ao excerto “Os testes, como descrito no 

periódico Developmental Science, se dividiram em três etapas.”. 

a) Subentende-se o verbo “estar” antes de “descrito”. 

b) “Descrito” é uma anáfora direta que remete a “os testes”. 

c) “Descrito” é uma anáfora retrospectiva em relação a “periódico”. 

d) A expressão verbal “se dividiram” pressupõe um agentivo que, no caso, refere-se a “os 

testes”. 

https://super.abril.com.br/ciencia/por-que-joaozinho-e-maria-ensina-mais-que-as-fabulas-de-esopo/
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7. Assinale a opção que traz uma redação amparada na norma culta para o enunciado: 

“Havia três obras disponíveis.” 

a) Tinham três obras disponíveis.  b) Estava disponível três obras. 

c) Existia três obras disponíveis.  d) Tinha três obras disponíveis. 

 

8. Acerca do título “Por que Joãozinho e Maria ensina mais que as fábulas de Esopo”, é 

INCORRETO afirmar: 

a) Todo o enunciado se ampara na norma culta da língua portuguesa. 

b) O emprego de “por que” se ampara na norma culta da língua portuguesa. 

c) Há um erro de concordância no título, pois Joãozinho e Maria é um sujeito 

composto, que demanda verbo concordante na terceira pessoa do plural. 

d) O enunciado repele o emprego de crase após “mais que”. 

 

9. O texto informativo caracteriza-se por apresentar um saber já construído e legitimado, 

ou um saber teórico, além de expor, refletir, explicar e avaliar ideias de modo objetivo, 

com a intenção de informar e esclarecer. Assinale o exemplo que  não condiz com essas 

características e a explicação para isso. 

a) “Segundo os pesquisadores, as crianças costumam se identificar mais com personagens 

de carne e osso.” condiz com uma informação baseada em ciência. 

b) A expressão “a habilidade de puxar um papo-cabeça” é imprevista para o texto 

informativo, já que a linguagem preferencial se baseia na norma culta. 

c) “Você, provavelmente, cresceu escutando essas e outras histórias, que se tornaram 

parte da literatura infantil no mundo todo.” é um trecho inesperado, pois o texto 

informativo não prevê diálogo com o leitor.  

d) “Moral da história: representatividade importa – mesmo quando quem ouve nem 

sabe o significado disso.” refere-se a uma conclusão moralizante presente em 

qualquer texto informativo. 

 

10. Assinale a alternativa que segue a mesma regra para o plural que “bichos-

humanizados”. 

a) Abaixo-assinado.       b) Louva-deus.     c) Matéria-prima.     d) Bate-papo. 

 

11. O polígono ABCD é um quadrado cujo lado mede 4 cm e os polígonos ABE e CDF 

dois triângulos equiláteros, onde os pontos E e F são internos ao quadrado. Qual a medida 

do segmento de reta EF̅̅̅̅ .  

a) 2√3 − 1 cm. 

b) 2√3 − 2 cm. 

c) 4√3 − 2 cm. 

d) 𝟒√𝟑 − 𝟒 cm. 

 

 

12. Dado um hexágono regular H1, cujo lado tem comprimento 4 cm, considere a 

sequência infinita de hexágonos regulares {H1, H2, H3, ...} onde cada hexágono é obtido 

unindo-se os pontos médios dos lados do hexágono anterior. Sabendo que a medida do 

perímetro do hexágono H2 é 12√3 cm, o limite da soma das áreas dos infinitos hexágonos 

da sequência é:  

a) 72√3 cm2. 
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b) 80√3 cm2. 

c) 88√3 cm2. 

d) 𝟗𝟔√𝟑 cm2. 

 

 

 

 

 

 

13. Um comerciante adquire de seu fornecedor óleo de cozinha, em recipientes na forma 

de paralelepípedos de base quadrada, contendo 64 litros, com lado da base medindo a e 

altura h. Desejando vendê-los, distribui o conteúdo em vasilhames também em forma de 

paralelepípedos de base quadrada, porém menores. As dimensões das embalagens de 

venda terão lado da base igual a a/2 e altura h/4. Qual o volume desta embalagem? 

a) 2 litros. 

b) 4 litros. 

c) 8 litros. 

d) 16 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Qual das expressões abaixo pode ser utilizada para calcular a Área lateral de um 

cilindro? 

a) 𝜋𝑟2ℎ. Onde 𝑟 é o raio da base e ℎ a altura do cilindro. 

b) 𝟐𝝅𝒓𝒉. Onde 𝒓 é o raio da base e 𝒉 a altura do cilindro. 

c) 𝜋ℎ2. Onde é ℎ a altura do cilindro. 

d) 2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋𝑟2. Onde 𝑟 é o raio da base e ℎ a altura do cilindro. 

 

15. Um usuário do MS PowerPoint 2010, em português, deseja abrir o modo de exibição 

de impressão. Para acionar este recurso, ele deve usar as teclas de apoio: 

a) CTRL+J. 

b) CTRL+P. 

c) CTRL+T. 

d) CTRL+V. 

 

16. Quais teclas de atalho um usuário deve utilizar para justificar um texto que foi digitado 

no MS Word, versão português do Office 2010?  

a) CRTL+N. 

b) CRTL+J. 

c) CRTL+S. 

d) CRTL+T. 
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17. Para que serve o recuo de margens no MS Word?  

a) Para criar um parágrafo e melhorar a aparência do documento. 

b) Para deixar o documento em paisagem com medidas ideais para um papel A4. 

c) Para definir a posição do documento para melhor impressão. 

d) Para aumentar a margem direita em relação à primeira linha do parágrafo. 

 

18. O artigo 38 da Constituição da República Federativa dispõe que, ao servidor público 

da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 

aplicam-se algumas seguintes disposições, com EXCEÇÃO da alternativa:   

a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu 

cargo, emprego ou função. 

b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-

lhe facultado optar pela sua remuneração. 

c) Investido no mandato de Deputado, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a 

norma do inciso anterior. 

d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 

merecimento. 

 

19. O agir do servidor deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões 

éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. Esse conceito está diretamente 

relacionado ao seguinte Princípio Administrativo: 

a) Ética.  b) Moralidade. c) Legalidade.  d) Impessoalidade. 

 

20. O Princípio da Publicidade da Administração Pública diz respeito a: 

a) Exercer a atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional, 

com resultados positivos para o serviço público. 

b) A atuação da Administração não deve gerar instabilidade desnecessária. 

c) Impor a divulgação oficial de ato, processos e contratos para o conhecimento 

público. 

d) Impor a motivação dos atos administrativos, ou seja, a explicitação dos motivos que 

justificam uma conduta. 

 

 

21. O envelhecimento rápido da população traz profundas consequências na estruturação 

das redes de atenção à saúde. O Brasil apresenta uma taxa de envelhecimento exuberante. 

A avaliação multidimensional do idoso é o processo para avaliar a saúde desse idoso. 

Essa avaliação busca identificar problemas que podem ou não estar envolvidos com o 

envelhecimento. Aponte qual opção, entre as expostas a seguir, está CORRETA. 

 

a) O diagnóstico específico de demência depende exclusivamente do resultado de testes 

cognitivos.  

b) O diagnóstico de incapacidade cognitiva deve ser feito sem a presença de declínio 

funcional associado a declínio cognitivo.  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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c) O humor é uma função indispensável para a preservação da autonomia do 

indivíduo, sendo essencial para a realização das atividades de vida diária.  

d) Os transtornos depressivos são acompanhados de tristeza e por se tratar de um fato 

muito comum nos idosos, é considerado uma consequência natural do envelhecimento.  

 

22. A saúde do idoso é caracterizada pela presença de múltiplas condições clínicas e a 

resposta do sistema de saúde quase sempre é fragmentada, tanto no que se refere à 

integralidade quanto à continuidade do cuidado. Aponte a alternativa CORRETA no que 

diz respeito ao exposto.   

 

a) A avaliação multidimensional nem sempre é a melhor metodologia para avaliação 

integral do idoso, pois não fornece direcionamento de intervenções.  

b) O diagnóstico multidimensional contempla a definição de todas as demandas 

biopsicossociais do indivíduo, que nada mais é do que o diagnóstico das condições 

de saúde, agudas e/ou crônicas, principalmente.  

c) O foco da intervenção geriátrica é o aumento da sobrevida do indivíduo.  

d) As intervenções elaboradas no plano de cuidado do idoso deve sempre buscar o 

controle da saúde desse paciente.  

 

23. A enfermagem atua na administração de medicamentos e é um dos deveres de maior 

responsabilidade. Isso exige do profissional conhecimentos de farmacologia e 

terapêutica, no que diz respeito à ação, dosagem, efeitos colaterais, métodos, e precauções 

na administração das drogas. Diante disso, aponte a alternativa CORRETA: 

 

a) A omissão, neste caso, significa que o paciente não foi orientado quanto a qual 

medicação está sendo usada.  

b) A administração de um medicamento não autorizado quer dizer que o paciente não 

autorizou seu uso.  

c) A forma certa na administração de medicamentos, diz respeito à melhora do paciente.  

d) Garantir a ação certa do medicamento garante que o medicamento seja prescrito 

pela razão certa.  

 

24. Os profissionais da saúde, especialmente da enfermagem, estão constantemente em 

contato com materiais que podem ser descartáveis ou não, que quando manuseados de 

forma inadequada podem causar prejuízos para ambos.  Em relação ao tratamento que 

esses artigos devem receber, aponte a opção CORRETA: 

a) A limpeza deve ser feita apenas quando não for realizada esterilização ou desinfecção.  

b) Artigos semicríticos devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção.  

c) A desinfecção consegue destruir microrganismos na forma vegetativa e esporos 

bacterianos.  

d) Materiais semicríticos devem ser necessariamente desinfetados por métodos químicos.  

 

25. As infecções em sítio cirúrgico são as maiores fontes de mortalidade e morbidade 

entre pacientes submetidos a cirurgias. Estima-se que essas infecções aumentem o tempo 

de internação em mais de sete dias em média. As cirurgias são classificadas segundo o 

seu potencial de contaminação. Qual alternativa mostra a classificação INCORRETA das 

cirurgias quanto ao seu potencial de contaminação e suas características? 
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a) Cirurgia limpa: sítio cirúrgico sem sinais de inflamação, sem contato com trato 

respiratório, gastrintestinal genital ou urinário. O fechamento é sempre secundário, 

com uso de drenagem quando necessário.  

b) Cirurgia potencialmente contaminada: sítio cirúrgico nos tratos respiratório, genital, 

gastrintestinal ou urinário em condições controladas e sem contaminação acidental.  

c) Cirurgia contaminada: feridas abertas acidentalmente ou cirurgias com quebra 

importante de técnica asséptica ou grande contaminação do trato gastrointestinal.  

d) Cirurgia infectada: lesões traumáticas antigas com tecido desvitalizado, corpo 

estranho, contaminação fecalóide, quando há perfuração inesperada de víscera.  

 

26. A enfermagem e suas atividades auxiliares só pode ser exercida por pessoas 

legalmente habilitadas para tal, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. A 

regulamentação da enfermagem prevê as seguintes ações, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Ao enfermeiro incube, como integrante da equipe de saúde, prestar assistência de 

enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido.  

b) O enfermeiro exerce atividades de natureza repetitiva, bem como participa de 

atividades em nível simples, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e 

descrever sinais e sintomas e executar ações de tratamento simples.  

c) Aos titulares de enfermeiro obstétrico, incube a realização de episiotomia e episiorrafia 

com aplicação de anestesia local, quando necessária.  

d) Cabe privativamente ao enfermeiro a direção do órgão de enfermagem integrante da 

estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada.  

 

27. A insuficiência renal surge quando os rins não conseguem remover os resíduos 

metabólicos do corpo nem realizar as funções reguladoras. Entre as terapias de 

substituição da função renal, destaca-se a hemodiálise. O enfermeiro tem um papel muito 

importante no cuidado ao paciente renal. Assinale a alternativa que descreve de maneira 

lógica os possíveis diagnósticos de enfermagem do paciente com insuficiência renal: 

a) Excesso de volume de líquido, devido ao processo patológico; estilo de vida 

sedentário.  

b) Nutrição alterada (superior às exigências corporais), devido a anorexia, náuseas, 

vômitos e dieta restritiva.  

c) Diarreia devido à restrição de líquidos e ingestão de agentes fixadores de fosfato.  

d) Risco diminuído de lesão ao deambular; integridade da pela mantida.  

 

28. Uma das opções de tratamento disponíveis do tratamento da Insuficiência Renal 

Crônica Terminal é a diálise peritoneal, que consiste numa técnica fisiológica que usa 

uma membrana peritoneal, atuando como um filtro do sangue, removendo excesso de 

água e toxinas do corpo.  Porém, a diálise peritoneal é usada também em outros casos, 

como: 

 

a) Cirrose hepática.     

b) Hepatite C. 

c)  Insuficiência cardíaca congestiva.  

d) Apendicite aguda. 

 

29. A assistência à saúde da mulher brasileira tem sido uma das prioridades dos programas 

de saúde no Brasil. Para que o enfermeiro possa contribuir de forma efetiva na melhoria 

da qualidade de vida da mulher, necessita antes de tudo compreende-la como ser integral. 
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Na consulta de enfermagem na área de saúde da mulher, são objetivos a serem alcançados, 

EXCETO: 

 

a) Vincular as percepções do exame físico ao processo de anamnese, definindo os 

diagnósticos de enfermagem e permitindo o planejamento do cuidado.  

b) Identificar as condições de capacidade física da mulher, observando sinais e 

sintomas de doenças, sem a necessidade de vincular esses sintomas à saúde 

psicológica, que deve ser vista à parte.  

c) Avaliar o estado de saúde da mulher a partir da puberdade/adolescência até o período 

pós menopáusico.  

d) Prestar atendimento individualizado.  

 

30. O câncer de mama, assim como a maioria dos cânceres, faz parte de um grupo de 

doenças conhecidas como multifatoriais. Alguns dos principais fatores associados a um 

risco aumentado de desenvolver câncer de mama estão listados abaixo, EXCETO: 

 

a) Sexo feminino, história de doença mamária benigna. 

b) Cor negra, ciclos menstruais maiores que 21 dias. 

c) Menarca precoce (antes dos 11 anos), obesidade. 

d) Menopausa tardia (após os 55 anos), etilismo. 

 

31. A causa do câncer de colo uterino, no sentido biológico do carcinoma cervical ou do 

colo uterino, como a de outros cânceres, é desconhecida, mas existem fatores de risco 

para seu desenvolvimento. Alguns desses fatores estão listados abaixo, mas um item está 

incorreto. Qual é esse item INCORRETO? 

 

a) Idade tardia na primeira relação sexual. 

b) Multiplicidade de parceiros e multiparidade. 

c) Alimentação pobre em alguns nutrientes, sobretudo em vitamina C, betacaroteno e 

folato. 

d) Tabagismo. 

 

32. Sobre o teste de Schiller, marque a opção CORRETA:  

 

a) O teste de Schiller deve ser realizado antes da coleta do citopatológico.  

b) O teste de Schiller é negativo quando todo o epitélio assume uma cor clara, quase 

branca, isto é iodo negativo.  

c) Um teste de Schiller positivo não significa necessariamente, a presença de lesão 

suspeita, mas deve ser feita colposcopia.  

d) A interpretação do teste de Schiller é feita com base no grau de fixação de ácido acético 

nas células.  

 

33. O pré-natal começa no momento do diagnóstico de gravidez, o qual também pode ser 

feito pelo enfermeiro. Uma das ações a serem tomadas na consulta é ter o conhecimento 

tanto da idade gestacional (IG) quanto da data do parto (DPP). Aponte a alternativa 

correta quanto aos cálculos de DPP e IG: 

 

a) Para se determinar a idade gestacional, quando a data da última menstruação é 

conhecida, conta-se o número de meses a partir do último dia da última menstruação até 

a data da consulta.  
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b) O exame de ultrassonografia não consegue determinar a idade gestacional.  

c) Para determinar a data provável do parto, pode-se usar a regra de Nagele, somando 

sete dias ao último dia da última menstruação e somando-se três ao mês em que ocorreu.  

d) Quando a data da menstruação não é conhecida, mas se sabe o período do mês, 

deve ser questionado se o período foi no início, meio ou fim (5, 15 e 25) então faz-se 

o cálculo da IG.  

 

34. A medida da altura uterina não é a maneira mais confiável de se determinar a idade 

gestacional, porém o conhecimento de alguns parâmetros e útil. Aponte a opção que 

relaciona corretamente altura uterina e idade gestacional.  

 

a) Na oitava semana, o útero corresponde ao triplo do tamanho normal.  

b) Na décima semana, o útero corresponde a quatro vezes o tamanho habitual. 

c) Na décima sexta semana, o fundo uterino se encontra entre a sínfise púbica e a 

cicatriz umbilical.  

d) Na vigésima semana, o fundo uterino se encontra bem mais acima da cicatriz 

umbilical.  

 

35. O descolamento prematuro da placenta (DPP) normalmente inserida é a separação 

intempestiva da placenta implantada no corpo do útero, antes do nascimento do feto, em 

gestação de 20 semanas completas ou mais. Aponte a alternativa incorreta em relação ao 

DPP: 

 

a) A etiologia do DPP é desconhecida, mas alguns fatores pode ser evitados, como a 

hipertensão e traumatismos.  

b) Ao se realizar o toque na paciente com DPP, podemos detectar um colo imaturo e com 

dilatação mínima. A paciente ainda apresenta hipertonia uterina.  

c) A paciente não refere dor; o sangramento nem sempre está presente.  

d) A mortalidade neonatal pode ocorrer em muitos casos, tendo a prematuridade como 

maior fator responsável.  

 

36. A placenta prévia é a implantação de qualquer parte da placenta no segmento inferior 

do útero. Em relação às suas características, aponte a opção CORRETA: 

 

a) A hemorragia é o sinal mais importante, apresentando-se de forma dolorosa e após 

esforços.  

b) É comum ocorrer em estáticas fetais alteradas.  

c) A hemorragia tende a diminuir com o progresso da dilatação do colo.  

d) É fundamental examinar a paciente realizando o exame de toque a intervalos de tempo 

bem pequenos.  

 

37. A rotura uterina tem sua frequência inversamente proporcional à qualidade da 

assistência pré-natal. Marque a alternativa CORRETA quanto a essa rotura: 

 

a) A rotura uterina pode ocorrer tanto durante a gravidez tanto no parto.  

b) Ocorre somente na segunda metade da gravidez.  

c) É mais comum ocorrer nas primigestas.  

d) Mesmo quando ocorre durante o parto, o trabalho de parto não se paralisa.  
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38. A toxemia gravídica é uma doença multifatorial, ocorrendo habitualmente no final da 

gestação e gerando sérias complicações para a gestante e feto. Aponte a alternativa 

INCORRETA no que diz respeito a essa patologia da gravidez.  

 

a) A circulação uteroplacentária encontra-se reduzida, o que explica a grande incidência 

de infartos placentários, crescimento retardado da placenta e seu descolamento 

prematuro.  

b) A forma grave da pré-eclâmpsia, síndrome de HELLP, se caracteriza por 

hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e aumento de plaquetas.  

c) A pré-eclâmpsia leve/moderada se caracteriza pelo aumento exagerado e súbito do 

peso (maior ou igual a 500g por semana) seguido de edema, hipertensão e proteinúria.  

d)  As alterações placentárias são responsáveis pelo sofrimento crônico do concepto, que 

tem seu crescimento intrauterino retardado e pode morrer no útero.  

 

39. São fatores que concorrem para a doença hemolítica perinatal: 

 

a) Incompatibilidade sanguínea entre os pais. 

b) Aloimunização materna. 

c) Passagem de anticorpos do feto para a gestante. 

d) Ação de anticorpos fetais no organismo materno. 

 

40. A ocorrência de gestações gemelares cresce cada vez mais, graças à propagação das 

técnicas de reprodução assistida. Marque a opção correta no que diz respeito a esse tipo 

de gestação. 

 

a) A gestação gemelar é de baixo risco quando se leva a termo. Só há riscos em partos 

prematuros.  

b) O parto vaginal é completamente desaconselhado em gestações gemelares.  

c) São complicações frequentes em gestações múltiplas: abortamento espontâneo, 

aumento dos níveis pressóricos, parto prematuro, apresentações anômalas.  

d) Quando ocorre a morte de um dos conceptos, deve ser retirado o feto morto em 

benefício do feto vivo.  

 

41. A administração de medicamentos é entendida como um cuidado de enfermagem, 

cabendo aos profissionais assistirem ao cliente no que diz respeito à terapêutica 

medicamentosa. Diante dessa observação, assinale o item correto:  

a) A principal característica das mucosas é a absorção lenta de medicação, pelo baixo 

número de capilares. 

b) Os medicamentos administrados por via mucosa não sofrem o fenômeno de 

absorção e metabolização pelo fígado e, por essa razão, seu efeito ocorre quase que 

imediatamente.  

c) Em crianças, ao utilizar a via auricular para administração de medicamentos, a orelha 

deve ser puxada para cima e para trás. 

d) Ao se usar inaladores na via brônquica de administração de medicamentos, eles devem 

ser agitados e manter a respiração em ritmo normal, sem expiração ou expiração forçadas. 

Espaçadores só devem ser usados em maiores de 10 anos. 
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42. O Centro Cirúrgico é uma unidade hospitalar de alta complexidade e requer dos 

profissionais de enfermagem qualificação e conhecimento, especialmente acerca do 

funcionamento dos equipamentos de tecnologia avançada. Sobre a atuação da 

enfermagem no centro cirúrgico e clínica cirúrgica, assinale o item correto: 

 

a) A implementação do cuidado de enfermagem depende da condição do cliente ou da 

cirurgia realizada, porém a enfermagem nunca está presente em todos os tempos 

operatórios, apenas nos que exigem a realização dos cuidados desse profissional.  

b) As cirurgias de urgência são realizadas para salvar a vida de um cliente, porém pode 

ser realizada de acordo com a conveniência do cliente ou do cirurgião. 

c) O contato da enfermagem com o cliente se restringe a tarefas técnicas, como coletas 

de materiais e ocasional acompanhamento do cliente até a sala de cirurgia. 

d) Um dos cuidados na assistência de enfermagem no intraoperatório diz respeito 

ao posicionamento do bisturi elétrico; o circulante deve cuidar para que a placa 

dispersiva não se desloque da região de contato, sob o risco de provocar 

queimaduras no paciente.  

 

43. As doenças transmissíveis são um sério problema de saúde pública, causando 

inúmeras mortes no país, independente de idade. A vigilância epidemiológica é a 

responsável por fornecer dados para a execução de ações e controle desses e outros 

agravos, baseando-se em informações compulsórias. O enfermeiro contribui por possuir 

conhecimentos mais especializados e abrangentes, assim como desenvolver habilidades 

técnicas com maior conhecimento para trabalhar com medidas de prevenção de agravos. 

São atribuições do enfermeiro na vigilância epidemiológica, exceto: 

a) Prestar serviços para a recuperação da saúde de forma exclusivamente coletiva; 

coordenar bloqueios e investigar doenças que não sejam de notificação compulsória.  

b) Elaborar, juntamente com outros profissionais, o diagnóstico e a definição do perfil 

sócio econômico da comunidade e do meio ambiente da área de abrangência e levantar 

as condições de saneamento básico e mapeamento da área adscrita. 

c)  Realizar o treinamento da equipe de saúde, além de se responsabilizar pela 

coordenação, organização, análise e divulgação dos dados.  

d) Realizar ações de controle e notificação de doenças que necessitem de bloqueio e 

exames laboratoriais específicos da vigilância epidemiológica. Também cria e coordena 

grupos de controle de patologias.  

 

44. A enfermagem somente pode ser exercida por profissionais devidamente qualificados, 

habilitados e inscritos no Conselho Regional de Enfermagem da jurisdição onde ocorre o 

exercício. Sobre o assunto, assinale o item CORRETO:  

 

a) Caso o profissional transfira o exercício de sua profissão para outro estado diferente 

do seu domicílio deve permanecer com o registro de origem, não podendo transferir o 

antigo para o novo estado.  

b) Em caso de carência de recursos humanos de nível médio, o pessoal que se 

encontra executando tarefas de enfermagem sem possuir formação específica 

regulada em lei, poderá ser autorizado pelo COREN a exercer atividades 

elementares de enfermagem. 
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c) Os cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas são 

incumbências do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde.  

d) É função privativa do enfermeiro prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

45. Ao se observar uma ferida cirúrgica é preciso levar alguns aspectos em consideração, 

como indicativos de risco, probabilidade ou processos infecciosos já instalados, que são 

avaliados por: 

 

a) Localização da ferida: as feridas localizadas na cabeça e no pescoço tendem a 

apresentar maior sangramento; as feridas abdominais drenam em maior 

quantidade. O movimento a e deambulação precoce favorecem a recuperação de 

uma ferida, por conta da estimulação da circulação sanguínea, exceto nos casos de 

úlceras varicosas e plantares. 

b) Drenagem: fluído escuro pode indicar uma deiscência de ferida. Líquido escuro, 

mesmo sem odor, confirma infecção. 

c) Tecido necrosado: há a presença de tecido necrosado especialmente nas lesões 

ulceradas, onde o aporte sanguíneo é maior. O crescimento de tecido necrótico favorece 

a cicatrização, pois se desloca sozinho e assim aumenta a irrigação de sangue. 

d) Condições físicas do paciente: embora condições nutricionais não interfiram na 

cicatrização, se o paciente estiver em uso de corticosteróides, as chances de deiscência 

aumentam. 

 

46. As pessoas que circulam por um serviço de saúde podem representar um desafio para 

um programa de controle de infecção. Medidas educativas rigorosas quanto à imunização 

e aos comportamentos que disseminam as doenças podem favorecer o controle da 

infecção. Em relação a esse tópico, assinale o item CORRETO: 

 

a) As doenças disseminadas por contato são tuberculose pulmonar ou laríngea não tratada 

em atividade, o sarampo e a varicela. 

b) Os profissionais de saúde que passem a apresentar sintomas de doenças transmissíveis, 

não precisam ficar em casa, porque eles sabem como proteger os pacientes da 

contaminação das doenças que estão apresentando. 

c) Os profissionais de saúde que entram em contato com doenças transmissíveis 

tornam-se portadores potenciais para outros membros da equipe e pacientes 

suscetíveis. Esse risco é alto se os profissionais continuarem a trabalhar durante o 

período de incubação. 

d) Mesmo sem exames laboratoriais é possível saber quais os pacientes com infecção 

assintomática para vírus da hepatite B, hepatite C ou para HIV que ainda podem transmitir 

essas infecções. Os profissionais que prestam assistência a esses pacientes devem ter 

conhecimento e segurança suficientes para confiar nas impressões subjetivas de quando 

é necessário ou não seguir as precauções. 

 

47. Marque o item CORRETO: 

 

a) O uso de uma taxonomia de resultados é importante porque havendo consenso 

quanto a resultados padronizados de enfermagem, os enfermeiros poderão estudar 

e comparar os efeitos das intervenções realizadas em suas unidades de saúde, e desse 
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modo buscar, a partir desses indicadores, melhora na qualidade do cuidado 

prestado pela enfermagem. 

b) Na taxonomia NOC os resultados são enunciados com metas e embora os resultados 

da NOC não sejam relacionados em termos gerais, os indicadores nela incluídos não são 

passíveis de se mensurar por meio das escalas.  Isso é um fator dificultador do 

direcionamento, mesmo quando os resultados são alcançados. 

c) A NOC não pode ser uma opção a ser utilizada na fase de planejamento da assistência, 

pois não se reporta à análise dos indicadores de saúde dos clientes. 

d) A taxonomia NOC avalia o estado subjetivo do cliente durante um período de tempo, 

utilizando uma escala de dez pontos, de modo que o primeiro ponto (ponto terminal) 

reflita as condições ideais do resultado esperado para o cliente. 

 

48. O processo de enfermagem é utilizado para se implantar, na prática profissional, uma 

teoria de enfermagem, e após a escolha dessa teoria, torna-se necessária a utilização de 

um método científico para que seus conceitos sejam aplicados e implantados na prática. 

Em relação ao tema marque o item CORRETO: 

a) A ciência da Enfermagem é baseada em uma ampla estrutura teórica e embora o 

processo de enfermagem seja uma ferramenta para aplicar essa estrutura à prática 

profissional, ele não busca a solução de problemas do cliente. 

b) O processo de enfermagem é uma proposta para melhorar a qualidade da assistência 

ao cliente através da excelência no relacionamento estrito entre os enfermeiros, que passa 

a ser uma ação dinâmica. 

c) Apesar de se basear no corpo de conhecimento da enfermagem, o processo de 

enfermagem não fornece estrutura para a tomada de decisões durante a assistência ao 

cliente, especialmente aos clientes mais graves, como os de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) 

d) O processo de enfermagem é a aplicação sistemática do conhecimento a situações 

específicas da assistência aos clientes, nos diversos níveis de atenção à saúde e a 

profissão só terá adquirido sua autonomia quando toda a classe começar a utilizar 

essa metodologia científica em suas ações, ou seja, quando estiver em prática 

sistemática do processo de enfermagem.  

 

49. O paciente renal quando se submete à cirurgia para remover obstruções que afetam o 

órgão, o profissional tem que inserir um tubo para drenagem ou para remover o rim 

acometido na doença unilateral, carcinoma renal ou transplante renal. Assinale o item que 

descreve CORRETAMENTE as considerações sobre esse paciente: 

a) Mesmo que o paciente consiga eliminar gases no pós-operatório de cirurgia renal, não 

é permitido o consumo de água ou outros líquidos orais. 

b) Apesar de a cirurgia renal exigir várias abordagens, o enfermeiro deve posicionar o 

paciente em decúbito ventral, pois essa é a posição mais adequada para a realização de 

todo e qualquer procedimento. 

c) O enfermeiro deve observar o local da incisão cirúrgica, para ajudar a antecipar 

os problemas respiratórios e a dor. A localização da incisão frequentemente provoca 

dor à inspiração e tosse, e, por conseguinte, o paciente tende a imobilizar a parede 

torácica e fazer respirações superficiais. O enfermeiro deve fazer uma ausculta para 

avaliar os sons respiratórios normais e adventícios. 

d) Pode-se suspeitar de sangramento pós-cirúrgico quando o paciente apresenta cianose 

e quando o débito urinário é inferior a 200 ml\hora, persistindo o sangramento, surgem 

sinais precoces de choque hipovolêmico e a única medida a ser tomada é o reparo 

cirúrgico do vaso hemorrágico. Transfusões de hemoderivados são proibidas. 



16 

 

50. Distúrbios da tireoide são responsáveis por sérias alterações sistêmicas. O enfermeiro 

deve ter conhecimento acerca desses distúrbios, suas causas, tratamento e cuidado de 

enfermagem a pacientes com hipoparatireoidismo\hiperparatireoidismo agudos, que 

inclui: 

a) Em pacientes pós-operatórios que se submeteram a tireoidectomia, 

paratireoidectomia ou dissecção radical do pescoço, o cuidado é direcionado para 

detectar sinais precoces de hipocalcemia e antecipar sinais de tetania, convulsões e 

dificuldades respiratórias. 

b) A hipercalcemia no hiperparatireoidismo nunca é danosa, por isso a reversão 

medicamentosa deve ser retardada ao máximo, sob o risco de causar um equilíbrio 

hidroeletrolítico. 

c) Quando utilizado no hipoparatireoidismo o cálcio e os digitálicos a contração sistólica 

e anulam o efeito um do outro. Seu uso exige monitoramento pela enfermagem, sob o 

risco de não agir quando necessário. 

d) O paciente com hipoparatireoidismo deve ser orientado quanto a adoção de uma dieta 

pobre em cálcio e alto teor de fosfato, bem como diferenciar os sintomas de hipo e 

hipercalcemia e a administração rápida de gluconato de cálcio quando os sintomas 

surgirem. 

 
 


