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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

ENFERMEIRO

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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Em busca da felicidade
Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,

o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto-
astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva

ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-

estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos

da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de

felicidade.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as

pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e

valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge

como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os

20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para

o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna  – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiolo-
gistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina

a solidariedade e o otimismo

carnaval (l. 2)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
bons sentimentos e
valores positivos (l. 39-40)

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

50

1
O conceito de felicidade  de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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7
Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a
opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-

humoradas.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por  “Além...”  é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,

o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos

artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.

(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.

(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.

(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos expe-

rimentos.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser

humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem

laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a

felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente

felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres

relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
Denomina-se aderência ao esquema terapêutico o fato de
um paciente aderir ao tratamento, mudando seu com-
portamento porque lhe foi dito para fazê-lo. Influenciam o grau
de aderência terapêutica as variáveis:
(A) fisiológicas, econômicas e familiares.
(B) demográficas, emocionais e conjunturais.
(C) demográficas, da doença e do esquema terapêutico.
(D) físicas, demográficas e da doença.
(E) da doença, estéticas e químicas.

12
Assinale a opção que apresenta os quatro componentes que
um programa de controle de infecção hospitalar, para ser
eficaz, deve incluir.
(A) Supervisão rígida e controlada, um técnico de infecção

hospitalar por 300 leitos, um radiologista treinado e
supervisionado, disponibilidade de luvas esterilizadas.

(B) Supervisão e avaliação rígidas, cinco técnicos de infecção
hospitalar por 500 leitos, plantonistas treinados e
supervisionados, disponibilidade de água e sabão.

(C) Rigor técnico, dois técnicos de infecção hospitalar por
100 leitos, dois epidemiologistas treinados e supervisionados,
cirurgiões informados dos casos de infecção hospitalar.

(D) Programa de avaliação e retroalimentação, dois técnicos
de infecção hospitalar por 150 leitos, rigor técnico, um
epidemiologista treinado e supervisionado.

(E) Programa de supervisão de infecções hospitalares e rígidos
esforços de controle, um técnico de infecção por 250 leitos,
um epidemiologista treinado, retroalimentação  para cirur-
giões sobre pessoas com infecções cirúrgicas localizadas.

13
A complicação mais comum da Infecção Gonocócica em
mulheres é:
(A) Endometriose.
(B) Placenta Prévia.
(C) Ovário policístico.
(D) Doenca de Goucher.
(E) Doença Inflamatória Pélvica.

14
Quais são as etapas de uma análise ética?
(A) Implementação, liderança, histórico de enfermagem e

supervisão.
(B) Supervisão, avaliação, tomada de decisão e liderança.
(C) Supervisão e controle, histórico de enfermagem, liderança

e avaliação.
(D) Planejamento e controle, supervisão, avaliação e

implementação.
(E) Histórico de enfermagem, planejamento, implementação

e avaliação.
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20
Pacientes com infecção de papilomavírus humano (HPV)
devem realizar Exame Papanicolau a cada:
(A) seis meses durante vários anos.
(B) quatro meses durante um ano.
(C) três meses durante dois anos.
(D) dois meses durante dois anos.
(E) um mês durante vários anos.

21
Com que intervalo deverá ser programado o calendário de
consultas no pré-natal?
(A) Uma consulta a cada quatro semanas e, após a 36a

semana, a cada 15 dias.
(B) Uma consulta a cada quatro semanas e, após a 24a

semana, a cada 15 dias.
(C) Duas consultas a cada quatro semanas e, após a 36a

semana, a cada 15 dias.
(D) Duas consultas a cada quatro semanas e, após a 24a

semana, a cada 07 dias.
(E) Duas consultas a cada três semanas e, após a 24a

semana, a cada 10 dias.

22
Nas reações anafiláticas com manifestações clínicas
respiratórias do tipo edema de glote, está indicado:
(A) infiltração por manitol.
(B) torquinete periférico.
(C) incisão cricotireoideana.
(D) reaquecimento em banheira.
(E) medicação antidistímica.

23
São estratégias de enfrentamento do estresse da equipe de
enfermagem que cuida de pacientes com AIDS:

I - divulgação de informações atualizadas sobre AIDS;
II - realização de reuniões interdisciplinares e com líderes

espirituais;
III - formação de grupos de apoio;
IV - realização de exames periódicos no local de trabalho.

Está(ão) correta(s) a(s) estratégia(s):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e IV, apenas.
(E) I, II e III, apenas.

24
As infestações por Pediculus humanus capitis em ambiente
escolar e creches é muito comum. Uma medida de controle
de epidemias deve ser:
(A) usar o ácido acético nas roupas.
(B) tratar individualmente com ácido acético.
(C) tratar coletiva e concomitantemente a todos os alunos.
(D) ferver os utensílios escolares.
(E) ferver as roupas com ácido clorídrico.

15
Que órgão tem papel importante na biotransformacão  dos
compostos anestésicos?
(A) Pâncreas.
(B) Fígado.
(C) Pulmão.
(D) Intestino delgado.
(E) Rim.

16
A deficiência da atividade do Fator de coagulação VIII
desencadeia:
(A) Hemofilia A.
(B) Hemofilia B.
(C) Anemia Falciforme.
(D) Mieloma Múltiplo.
(E) Leucemia.

17
A Hepatite Viral é uma infecção sistêmica na qual a necrose
e a inflamação das células hepáticas produzem um grupo
característico de alterações:
(A) bioquímicas, pulmonares e endócrinas.
(B) celulares, pulmonares e clínicas.
(C) pulmonares, bioquímicas e endócrinas.
(D) clínicas, endócrinas e bioquímicas.
(E) clínicas, bioquímicas e celulares.

18
No tratamento de emergência em um paciente intoxicado
com inalação de monóxido de carbono deve-se, entre outras
coisas, apressar a eliminação de monóxido de carbono com
a administração de O2 a:
(A) 100%, somente à pressão hiperbárica.
(B) 100%, à pressão atmosférica ou hiperbárica.
(C) 50%, à pressão atmosférica ou hiperbárica.
(D) 35%, à pressão atmosférica ou hiperbárica.
(E) 25%, à pressão atmosférica ou hiperbárica.

19
Em um paciente acometido de Infarto Agudo do Miocárdio,
deve-se restringir a ingestão de alimentos e manter somente
líquidos com o objetivo de:
(A) interferir na ansiedade do paciente, a qual provoca hiper-

tensão.
(B) reduzir o trabalho cardíaco, diminuindo o fluxo sanguíneo

para o processo de digestão de alimentos sólidos.
(C) reduzir os alimentos sólidos para facilitar a mobilização

do paciente no leito.
(D) provocar reeducação alimentar para equilíbrio das dosa-

gens de enzimas.
(E) introduzir uma dieta hipocalórica para redução de peso.
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25
M.F.L. chega à Unidade Básica de Saúde queixando-se de
intenso prurido entre os dedos das mãos, parte interna dos
joelhos, aréolas mamárias e axílas, referindo piora à noite.
Estes sinais sugerem o diagnóstico de:
(A) herpes zoster. (B) dermatite.
(C) dermatose. (D) escabiose.
(E) psoríase.

26
Um paciente que sofreu sutura na região da cabeça deverá
ser orientado a retornar ao serviço para retirada dos pontos
após:
(A) 10 a 15 dias. (B) 07 a 10 dias.
(C) 05 a 07 dias. (D) 04 a 10 dias.
(E) 03 a 05 dias.

27
Um paciente apresenta uma ferida cirúrgica larga, com perda
de tecido, de cicatrização demorada e granulada. Trata-se
de uma cicatrização:
(A) de terceira intenção.
(B) de segunda intenção.
(C) de primeira intenção.
(D) inflamatória.
(E) proliferativa.

28
Medir o perímetro craniano do neonatal é um procedimento
de rotina dentro da assistência de enfermagem. Em
condições normais, esta medida varia de:
(A) 20 a 25 cm. (B) 26 a 30 cm.
(C) 30 a 33 cm. (D) 33 a 35 cm.
(E) 35 a 40 cm.

29
Ao avaliar um neonato, deve-se verificar a esclerótica para
investigar a presença de:
(A) glaucoma. (B) estrabismo.
(C) icterícia fisiológica. (D) cegueira.
(E) cefalematoma.

30
Para o trabalho da enfermagem faz-se o dimensionamento
da equipe para melhor atender aos clientes. A relação de
4/9horas de enfermagem-cliente nas 24 horas é aplicada em
assistência:
(A) intermediária. (B) intensiva.
(C) semi-intensiva. (D) administrativa.
(E) clínica.

31
O Sinal de Chadwick, uma das características encontrada
em uma gestante, localiza-se:
(A) nas mamas. (B)  nas aréolas.
(C)  na vulva. (D)  na face.
(E) no abdome.

32
Em um trabalho de parto, ao se utilizar a amniotomia antes
da dilatação completa, objetiva-se:
(A) fazer a homeostase da parturiente.
(B) retardar o trabalho de parto.
(C) aumentar o bem-estar da parturiente.
(D) acelerar o trabalho de parto.
(E) avaliar o trabalho de parto.

33
Na fisiologia do puerpério ocorre a involução uterina. Durante
este processo são eliminados lóquios rubros, serosos e
brancos oriundos:
(A) da inserção placentar.
(B) da pelve.
(C) da parede abdominal.
(D) das mamas.
(E) dos ligamentos vulvares.

34
A imunização é um procedimento indispensável à prevenção
de doenças infantis. Nesse sentido, no primeiro mês de vida
é aplicada a BCG, prioritariamente, na:
(A) inserção inferior do deltóide esquerdo.
(B) inserção inferior do deltóide direito.
(C) porção média do antebraço direito.
(D) porção superior do braço direito.
(E) face interna do antebraço esquerdo.

35
Às crianças infectadas pelo HIV e sintomáticas, que tipo de
imunizante é CONTRA-INDICADO?
(A) TT (B)  DT
(C) DTP (D)  BCG
(E) Sabin

36
No teste cutâneo com tuberculina para o diagnóstico da
tuberculose, uma resposta cutânea menor que 2mm significa
reação:
(A) duvidosa.
(B) negativa.
(C) positiva.
(D) suspeita.
(E) infecciosa
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37
A presença de cateter vesical de demora pode levar à
infecção. São elementos da flora endógena ou intestinal
causadores destas infecções:
(A) Escherichia coli e Enterobacter.
(B) Giárdia lamblia e Cândida.
(C) Cryptococcus e Clostridium.
(D) Mycobacterium avium e Entamoeba.
(E) Shygella e Borrelia.

38
A participação complementar dos serviços privados no
Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:
(A) lei específica.
(B) contrato ou convênio.
(C) delegação de competência.
(D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
(E) concessão ou permissão de serviços públicos.

39
O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:

I - assistência terapêutica integral;
II - inspeção de alimentos;
III - vigilância nutricional;
IV - colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o

de trabalho.

Estão corretos:
(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

40
A elaboração de normas técnico-científicas de promoção,
proteção e recuperação da saúde é atribuição:
(A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios.
(B) exclusiva da União.
(C) exclusiva dos Estados.
(D) exclusiva do Distrito Federal.
(E) exclusiva dos Municípios.


