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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40 e 1 redação. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 
1. Assinale (V) para verdadeiro  e (F) para falso  e 

escolha a alternativa que contemple a combinação 
que considerar CORRETA.  
Sobre a consulta de enfermagem, podemos afirmar: 
 
(__)Trata-se de um encontro informal entre o 

enfermeiro e o cliente, em que o enfermeiro é 
conduzido pelo cliente. 

(__)É recomendável que seja orientada por 
referencial teórico da enfermagem, ampliando a 
visão biomédica. 

(__)Para sua realização, o profissional só precisa 
saber sobre fisiologia  e fisiopatologia das 
doenças prevalentes em sua comunidade. 

(__)De acordo com a Lei do Exercício Profissional 
(7.498, de 25 de junho de 1986), a consulta de 
enfermagem pode ser delegada a outro membro 
da equipe de enfermagem. 

(__)A consulta  deve ter objetivos claros e 
metodologia própria. 

 
A) V- F- V- V- F 
B) V- V- F- F- F 
C) F- V- V- F- V 
D) V- V- V- V- F 
E) F- V- F- F- V 

 
 
2. Em relação a um contexto envolvendo um 

acidentado, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

A) A presença de fratura de fêmur deve levar o 
socorrista a pensar na possibilidade de uma 
hemorragia e em consequência progressão para 
o choque. Assim, além da imobilização do 
membro lesado, a adoção de medidas 
preventivas, tais como: manter o paciente deitado 
e aquecido bem como avaliar constantemente o 
seu pulso representam os cuidados iniciais 
importantes no primeiro atendimento. 

B) Se no acidentado os sinais e sintomas indicarem 
a possibilidade de rompimento de órgãos internos 
(fígado ou baço) e a vítima refira apresentar 
sede, o fornecimento de líquidos via oral pode 
ajudar na prevenção do estado de choque. 

C) Ao combatermos prontamente as hemorragias, 
evitamos a instalação do choque neurogênico, 
que, ao se instalar, provoca dificuldade 
respiratória, devido ao edema em cordas vocais. 

D) Se, ao inspecionar o tórax, constatar-se a 
presença de objeto encravado profundamente, 
deve o socorrista retirá-lo e realizar curativo 
oclusivo com material impermeável, visando a 
evitar a penetração de ar e agentes infecciosos. 

E) Na abordagem secundária, a avaliação das 
pupilas tem por finalidade identificar apenas o 
estado de oxigenação cerebral, como avaliado na 
abordagem primária. 

 
 
3. De acordo com a Portaria N° 485, de 11 de novembro 

de 2005, que aprova a Norma Regulamentadora N° 
32, referente a Segurança e Saúde no Trabalho em 
Estabelecimentos de Saúde afirma que: 
 
I. O uso de adornos, o manuseio de lentes de 

contatos nos postos de trabalho, o uso de 
calçados abertos devem ser vetados pelo 
empregador.  

II. Os trabalhadores são responsáveis pela sua 
capacitação em relação a mecânica corporal 
correta, nas técnicas de movimentação de 
pacientes ou de materiais, de forma a preservar 
sua saúde e integridade física. 

III. Os trabalhadores não devem deixar o local 
de trabalho com os equipamentos de proteção 
individual e as vestimentas utilizadas em suas 
atividades laborais.  

IV. Os trabalhadores que utilizam objetos 
perfurocortantes são parcialmente responsáveis 
pelo seu descarte. 

V. Compete ao empregador o fornecimento 
gratuito, do programa de imunização ativa contra 
tétano, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.  

 
A) V, V, V, F, F 
B) V, F, F, V, V 
C) F, F, V, F, F 
D) V, F, V, F, V 
E) V, F, V, V, V 

 
 
4. São funções privativas do Enfermeiro, segundo a Lei 

n° 7.498/86 e o Decreto Lei n° 94.406/87: 
 

A) Participação na elaboração, execução e 
avaliação dos planos assistenciais de saúde. 

B) Participação no desenvolvimento de tecnologia 
apropriada à assistência de saúde. 

C) Acompanhamento da evolução e do trabalho de 
parto. 

D) Prescrição de medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública e 
em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

E) Direção do órgão de enfermagem, integrante da 
estrutura básica da instituição de saúde, pública 
ou privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem. 
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5. Sobre avaliação secundária, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Se, ao se avaliar o abdome, detectar-se aumento 

de volume, ferimentos ou dor, o posicionamento 
da vítima  em decúbito lateral evita, em casos de 
perda da consciência, que ela venha apresentar 
obstrução de vias aéreas pela queda da língua. 
Esse socorro é capaz de diminuir o desconforto e 
o sofrimento. 

B) Ao inspecionar as jugulares, caso apresentem 
ingurgitamento que piora na inspiração, deve o 
socorrista estar atento para  uma possível lesão 
intratorácica grave. Caso haja possibilidade de 
verificação da pressão arterial, constatará uma 
grande divergência entre a máxima e a mínima. 

C) Se, ao inspecionar o tórax, constatar a presença 
de perfuração eliminação de sangue com 
característica espumosa, o  socorrista não deve 
realizar curativo oclusivo, considerando a 
possibilidade de formação de hematoma 
intratorácico e consequente dificuldade 
respiratória. 

D) Caso, ao se palparem as clavículas, percebe-se a 
existência de assimetria ou de hipersensibilidade, 
a imobilização se constitui em medida preventiva 
de possíveis lesões em vasos presentes na 
região causadas pelos fragmentos ósseos nas 
fraturas. Tal procedimento pode ser realizado 
usando-se o enfaixamento em oito, ou uma tipoia 
seguida  de imobilização do membro contra o 
tórax do lado afetado. 

E) Observar atentamente vias aéreas, respiração e 
circulação. Se ao reavaliar as pupilas, estas se 
apresentarem anisocóricas, deve o socorrista 
iniciar a respiração de socorro. Certamente com 
essa alteração a vítima progredirá para parada 
respiratória. Atuando, assim, estará prevenindo 
possíveis agravos à vítima. 

 
 

6. Correlacione os fatores de riscos ambientais ou de 
estilo de vida com suas respectivas características e 
assinale a alternativa CORRETA: 

  
(1) Obesidade (__) Seu consumo 

pode elevar a pressão 
arterial e o risco de 
acidente vascular 
encefálico. 

(2) Tabagismo (__) Juntamente com 
a hipertensão, representa 
um dos principais fatores 
de risco para as doenças 
cardiovasculares e, com 
frequência, ambos levam 
à invalidez parcial ou 
total. 

(3) Estresse (__) É dos grandes 
desafios a ser vencido 

por ocasião do cuidado 
ao cliente com 
hipertensão arterial. 

(4) Álcool (__) Está associado à 
maior morbidade e 
mortalidade coronariana, 
cérebro-vascular e 
vascular de 
extremidades. 

(5) Sedentarismo (__) O excesso de 
peso aumenta  de duas a 
seis vezes o risco de 
hipertensão. 

(6) Diabete melito (__) Pode aumentar a 
pressão arterial, mas não 
está comprovado o seu 
papel na gênese da 
hipertensão. 

 
A) 5, 6, 3, 1, 2 e 4 
B) 4, 1, 2, 6, 5 e 3 
C) 2, 5, 6, 2, 1 e 3 
D) 2, 3, 5, 6, 1 e 4 
E) 4, 6, 5, 2, 1 e 3 
 
 

7. De acordo com  Resolução COFEN n° 311, de 8 de 
fevereiro de 2007  (Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem), são princípios fundamentais da 
Enfermagem: 

 
I. A Enfermagem é uma profissão comprometida 

com a saúde e a qualidade de vida da pessoa 
família e coletividade. 

II. O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
com autonomia e em consonância com os 
preceitos éticos e legais. 

III. O profissional de enfermagem exerce suas 
atividades com competência para a promoção do 
ser humano na sua integralidade, de acordo com 
os princípios da ética e da bioética. 

IV. O profissional de enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos humanos, em todas as 
suas dimensões. 

V. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia 
e ser tratado segundo os pressupostos e 
princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

 
A) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e 

IV. 
B) Estão corretas somente as alternativas I e III. 
C) Estão corretas somente as alternativas I e II. 
D) Estão corretas somente as alternativas I, II e V. 
E) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e 

V. 
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8. Meireles (1997) afirma que risco consiste em uma ou 
mais condições de uma variável com potencial para 
causar danos. Neste aspecto, os estabelecimentos 
de atenção à saúde devem desenvolver políticas que 
assegurem que todos estejam cientes de suas 
responsabilidades na eliminação e redução de riscos 
biológicos e acidentes de trabalho.  

 
Com relação ao risco e a aplicação da NR 32, é 
CORRETO afirmar que: 

 
I. De acordo com a legislação vigente, o 

empregador deve fornecer aos trabalhadores 
instruções escritas e, se    necessário, afixar 
cartazes sobre os procedimentos a serem 
adotados em caso de acidente ou incidente 
grave. 

II. Todos os trabalhadores estão igualmente 
expostos a todos os tipos de risco. 

III. As medidas de precaução padrão deverão ser 
empregadas sempre que houver uma situação 
iminente de risco. 

IV. A NR 32 tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores em estabelecimentos de 
assistência à saúde. 

 
A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas  III e IV  são verdadeiras. 
D) Apenas as alternativas I e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 
 
 

9. Segundo as determinações das V Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial, a medida da 
pressão arterial (PA) deve ser realizada em toda 
avaliação de saúde por profissionais devidamente 
treinados. O método mais utilizado para medida da 
PA na prática clínica é o indireto, com técnica 
auscultatória e esfigmomanômetro de coluna de 
mercúrio ou aneroide, devidamente calibrado. Para 
que se evite a interferência nos resultados orienta-se 
que:  
 
I. Todos os equipamentos deverão ser calibrados a 

cada seis meses. 
II. O paciente deverá ser orientado para esvaziar a 

bexiga antes da verificação. 
III. Deve-se posicionar o braço na altura do coração 

(nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço 
intercostal), apoiado, com a palma da mão 
voltada para cima e o cotovelo ligeiramente 
fletido. 

IV. A determinação da pressão arterial sistólica se 
faz pela ausculta do primeiro som (fase I de 
Korotkoff), que é um som fraco seguido de 
batidas regulares. 

V. A largura da bolsa de borracha, manguito, deve 
corresponder de 80 a 100% da circunferência do 
braço enquanto que o comprimento deverá ser 
suficiente para envolver 40%  a 80%. 
 

A) Apenas as alternativas I,  II,  III e IV estão 
corretas. 

B) Apenas as alternativas I, II , III e V estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I, II e  III estão corretas. 
D) Apenas as alternativas I, III e  IV  estão corretas. 
E) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão 

corretas. 
 
 

10. Um paciente de 32 anos de idade foi admitido para 
tratamento hospitalar de alcoolismo. Começou a 
beber quando tinha 15 anos de idade. Durante os 
anos de consumo de álcool a quantidade ingerida 
aumentou. Ele e sua esposa relatam que nos últimos 
cinco anos ele consumiu no mínimo meio litro de 
uísque por dia, também bebe cerveja e vinho. Tem 
bebido às escondidas no trabalho e sua eficiência 
começou a diminuir. O patrão lhe aconselhou a 
procurar tratamento ou ele seria despedido. Esta é a 
sua segunda semana de tratamento. Na primeira 
semana ele passou por uma desintoxicação sem 
maiores complicações. O paciente afirma que não 
tem problemas com o álcool e que pode lidar com a 
bebida melhor do que qualquer pessoa que conhece. 
O mecanismo de defesa que ele está usando é: 

 
A) Projeção. 
B) Deslocamento. 
C) Racionalização. 
D) Simbolismo. 
E) Negação. 
 

 
11. Em relação à obesidade, podemos afirmar: 

 
I. A abordagem nutricional do paciente com 

obesidade deve ser exclusivamente individual 
devido ao fato da família não ter influência no 
resultado do tratamento 

II. É um problema de saúde coletiva que vem 
aumentando acentuadamente em todos os níveis 
sociais, em todas as faixas etárias e em pessoas 
de ambos os sexos. 

III. Estudos demonstram que a transição nutricional 
(mudança de hábitos alimentares) e a mudança 
no estilo de vida da comunidade não contribuem 
para o desenvolvimento da obesidade. 

IV. A obesidade pode ser definida como uma 
síndrome de alterações fisiológicas, bioquímicas, 
metabólicas, anatômicas, psicológicas e sociais, 
caracterizada pelo aumento do tecido adiposo, 
com conseqüente acréscimo do peso corporal.  

V. A nutrição excessiva na infância pode ser causa 
provável de obesidade. 
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A) Estão corretas somente as alternativas I, II e V. 
B) Estão corretas somente as alternativas III, IV e V. 
C) Estão corretas somente as alternativas II, IV e V. 
D) Estão corretas somente as alternativas I, IV e V. 
E) Estão corretas somente as alternativas II, III e IV. 
 
 

12. A Vigilância epidemiológica é um processo 
sistemático de: 

 
A) Notificação de doenças e ou agravos, 

consolidação dos dados e/ou análise das 
informações. 

B) Coleta de dados, consolidação e análise dos 
dados, distribuição da informação, devidamente 
analisada, acrescida de recomendações técnicas 
visando a medidas de controle de doenças 
específicas. 

C) Notificação de morbidade, preparação de tabelas, 
gráficos, diagramas e distribuição das 
informações coletadas. 

D) Investigação de casos, cálculo de taxas de 
incidência e prevalência e distribuição da 
informação. 

E) Envio dos instrumentos de coleta de notificação, 
que  deve ser feito mesmo na ausência de casos, 
configurando-se o que se denomina notificação 
negativa, que funciona como um indicador de 
eficiência do sistema de informações. 

 
 
13. Assinale (V) para verdadeiro  e (F) para falso  em 

relação à vacinação: 
 
(__)  O volume correspondente a cada dose de BCG 

(Bacilo de Calmette-Guérin) é de 0,1 ml. 
(__)  Entre as doenças que geralmente determinam 

imunidade permanente cita-se a coqueluche. 
(__)  O volume correspondente a cada dose de BCG 

(Bacilo de Calmette-Guérin) é de 0,5 ml. 
(__)  Na imunidade ativa, o organismo adquire o 

estado imunitário pela formação de antígenos. 
(__)  Rotineiramente se aplica a vacina antitetânica 

no período pré-natal. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

A) F- V- F- F- V 
B) V- V- F- F- V 
C) V- V- F- V- V 
D) V- F- F- F- V 
E) V- V- F- F- F 
 
 

14. Nas afirmativas abaixo, marque (V) para as 
verdadeiras  e (F) para as falsas : 

 
 

(__)Para Bodachne (1998), gerontologia é a ciência 
que  estuda o envelhecimento em seus múltiplos 
aspectos. 

(__)O processo de envelhecimento é semelhante em 
todas as pessoas e independe do seu estilo de 
vida. 

(__)No envelhecimento um dos primeiros sinais 
visíveis são os cabelos brancos. 

(__)Senilidade é o processo normal de 
envelhecimento. 

(__)Paciência, tolerância e continência são 
características importantes para o profissional 
que trabalha com idosos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) V- V- F- V- V 
B) F- V- V- F- F 
C) V- F- V- F- V 
D) F- F- V- F- V 
E) V- F- F- V- V 
 

 
15. Após uma infância feliz, uma menina de treze anos 

está tendo uma adolescência difícil. Ela cresceu 15 
cm no último ano e desenvolveu grandes seios. Certo 
dia ela procurou a enfermeira da escola em lágrimas, 
depois que alguns meninos de sua classe a 
ridicularizaram e a intimidaram. A garota ficou tão 
afetada pelo incidente que se retrai e seu 
desenvolvimento escolar se torna menos efetivo. 
Com base nessas informações, a enfermeira escolar 
concluiria que essa aluna está apresentando que tipo 
de crise?  

 
A) Combinação de situacional e de 

desenvolvimento. 
B) De desenvolvimento-maturação. 
C) De desenvolvimento-transição. 
D) De situação-vítima. 
E) Apenas situacional. 
 
 

16. Considere as seguintes afirmativas: 
 
I. Em relação às questões que envolvem a 

segurança, em cada um dos processos que 
compõem o sistema de medicação, um estudo 
brasileiro apontou que 39% dos eventos 
adversos ocorreram no processo de prescrição 
de medicamentos. 

II. O perfil dos pacientes vem mudando ao longo 
dos anos em função principalmente do advento 
dos laboratórios de intervenção hemodinâmica e 
das doenças crônicas. 

III. Situações que geram ansiedade e tensão, 
provocadas pela elevada responsabilidade, não 
fazem parte do cotidiano da enfermagem. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
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A) Todas as alternativas são falsas. 
B) Somente a alternativa III é falsa. 
C) Todas as alternativas são verdadeiras. 
D) Somente a alternativa I é verdadeira. 
E) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 
 
 

17. Ao ajudar uma criança com retardo mental leve a 
moderado a desenvolver relações satisfatórias com 
os outros, qual das seguintes intervenções de 
enfermagem é a mais apropriada? 
 
A) Estabelecer limites ao comportamento 

socialmente inadequado. 
B)  Interpretar o comportamento da criança para os 

outros. 
C) Deixar a criança comportar-se espontaneamente, 

pois ela não tem conceito de certo ou errado; 
D) Esta criança não é capaz de estabelecer relações 

sociais. 
E)  Evitar relacionamentos sociais, isolando a 

criança para protegê-la. 
 
 

18. O papel do profissional de enfermagem em relação 
aos cuidados com a família, na abordagem atual do 
Programa de Saúde da Família, é: 

 
I. Fortalecê-la e orientá-la quando ela se encontra 

fragilizada. 
II. Abordá-la de forma tradicional, isto é, com 

enfoque medicalizador de corpos doentes. 
III. Considerar a percepção de seus membros sobre 

o processo saúde-doença somente 
individualmente. 

IV. Considerar que a família nada mais é do que um 
agrupamento de pessoas consanguíneas. 

V. Considerar que as manifestações do cuidado na 
dinâmica familiar se dão por meio da presença, 
inclusão, promoção da vida e bem-estar, assim 
como pela proteção e orientação para a vida. 

 
Em relação às afirmações acima assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 
B) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 
C) Somente as alternativas  I e IV são verdadeiras. 
D) Somente as alternativas  II e IV são verdadeiras. 
E) Somente as alternativas I e V são verdadeiras. 

 
 
 
 
 

19. O Conceito de Vigilância à Saúde é: 
 

A) Prática sanitária que organiza os processos de 
trabalho em saúde sob a forma de operações, 
confrontando problemas de enfrentamento 
contínuo num determinado território, articulando as 
operações de saúde em três grandes grupos de 
atividades, que englobam a promoção da saúde, a 
prevenção das enfermidades e a atenção curativa. 

B) Uma nova formulação política e organizacional, 
para reordenamento dos serviços e ações de 
saúde, estabelecida pela Constituição de 1988; 
não é um serviço ou uma instituição, é um 
conjunto de unidades, de serviços  e ações que 
interagem para um fim comum. 

C) Toda situação encontrada no território estudado, 
que, sob o ponto de vista (valores, padrões) do 
ator social (equipe, população, governo) não 
deveria estar acontecendo. 

D) Não é só o espaço natural ou geográfico, que está 
dado e que está completo, mas também um 
espaço em permanente construção, produto de 
uma dinâmica social, com características 
econômicas, políticas, culturais e epidemiológicas, 
que  configuram uma realidade de vida e saúde. 

E) Probabilidade de ocorrência de um determinado 
evento a partir da ocorrência desse evento em um 
passado recente: o número de vezes em que o 
evento ocorreu dividido pelo número potencial de 
eventos que poderiam ter ocorrido. 
 
 

20. Planejamento como instrumento básico do cuidar em 
enfermagem é: 

 
A) Meio que conduz a formação de um corpo de 

conhecimentos, por meio da elaboração 
organizada e formal de uma determinada 
questão, com verificação e análise dos resultados 
de fenômeno observado. 

B) Capacidade intelectual encontrada em todas as 
atividades humanas, sejam elas técnicas, 
econômicas ou científicas. Tendência natural que 
impele o indivíduo à autorrealização. 

C) Processo intelectual que determina 
conscientemente um curso de ações, baseado 
em objetivos, fatos e estimativas. É prescrever o 
futuro, traçar um programa de ação, 
determinando as metas que se pretende atingir, 
buscando as melhores estratégias e 
reformulando o plano conforme necessidade.   

D) Competência de diversas habilidades motoras 
que envolvem operações mentais denominadas 
habilidades psicomotoras. 

E) Atividade metodológica e processual de 
interpretação  e julgamento de dados qualitativos 
e quantitativos para a atribuição de valor em 
padrões e critérios predeterminados. 
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21. Quanto aos cuidados com a terapia medicamentosa, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Medidas educativas voltadas à cultura não 

punitiva dos profissionais devem ser 
implementadas, garantindo assim que o produto 
seja eficaz e seus efeitos nocivos conhecidos, 
favorecendo segurança no processo de 
administração do medicamento em todas as suas 
etapas. 

B) A educação permanente dos profissionais é 
responsabilidade coletiva (somente da 
instituição). 

C) Tradicionalmente, a ocorrência de eventos 
adversos na terapia medicamentosa recai, quase 
que exclusivamente, sobre o médico. 

D) A realização de capacitações permanentes aos 
profissionais de saúde sobre prescrição, 
dispensa, administração e monitoramento com 
paciente não faz diferença para diminuir os 
índices de erros com medicamentos. 

E) Os erros na administração de medicamentos 
decorrem apenas da distração do profissional. 

 
 
22. Algumas considerações/ compreensões relacionadas 

às vivências da enfermagem com as famílias estão 
enunciadas a seguir: 
 
I. Trabalhar com famílias se mostra uma das 

melhores ferramentas para que resultados a 
médio e a longo prazo sejam alcançados no que 
diz respeito aos cuidados com a saúde. 

II. A família passou a constituir-se uma importante 
aliada no planejamento das ações de 
enfermagem, por ser nesse contexto que as 
relações são processadas e que as necessidades 
dos sujeitos são evidenciadas. 

III. Para que as metas do trabalho com a família 
sejam alcançadas deve haver um compromisso 
dos profissionais da saúde, ou seja, deve-se 
buscar conhecimentos e instrumentalização com 
a família. 

IV. Para se trabalhar com famílias, é necessário 
compreensão das diferenças culturais, dos 
valores e das práticas de cada grupo familiar. 
Além disso, as ações de cuidado devem estar 
conectadas à realidade vivida pelas famílias. 

V. Para se trabalhar com famílias, é preciso 
conhecê-las em todas as suas dimensões, 
mantendo fortalecido o vínculo de confiança, de 
forma a permitir a troca de conhecimentos e 
práticas de cuidado que contemplem as 
características esperadas na construção de um 
novo modelo de saúde. 

 
Sobre essas considerações/ compreensões 
posicione-se CORRETAMENTE:  

 
 

A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão incorretas. 
C) Somente as alternativas I, II e III estão corretas 
D) Somente as alternativas III, IV e V estão corretas. 
E) Somente as alternativas II, III e IV estão correta. 

 
 
23. Puerpério é o período decorrente da dequitação até a 

volta do organismo materno à normalidade. Nesse 
período, a puérpera deve receber atenção contínua a 
fim de se evitar / detectar qualquer complicação. 
Considerando as complicações no puerpério, 
enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira:  

 
I. Infecção puerperal 
II. Ingurgitamento mamário 
III. Mastite  
IV. Deiscência de sutura 
V. Flebite 

 
(__) Caracteriza-se pelo excesso de produção láctea 

e/ou pela deficiência no esvaziamento. 
(__) Abertura de pontos da sutura, podendo ocorrer   

tanto nos pontos superficiais como nos 
profundos.  

(__) Processo inflamatório das paredes dos vasos. 
(__) Processo infeccioso agudo das glândulas 

mamárias, com sintomas sistêmicos como febre, 
mal-estar geral, astenia, calafrios e prostração, 
até abscessos e septicemia. 

(__) Infecções que se originam no aparelho genital, 
após o parto recente. 

 
Assinale a alternativa que apresente a sequência 
CORRETA da coluna da direita, de cima para baixo: 

 
A) III- IV- I- II- V 
B) III- IV- V- I- II 
C) II- V- I- III- IV 
D) III- IV- V- II- I 
E) II- IV- V- III- I 

 
 
24. A avaliação da frequência cardíaca fetal é um 

importante meio de diagnóstico de bem-estar do feto. 
Por esse motivo- faz-se necessária sua avaliação 
constante durante a assistência à parturiente. O 
padrão de normalidade dos batimentos por minuto 
varia entre os seguintes limites: 

 
A) 100 e 120 bpm 
B) 120 e 160 bpm 
C) 140 e 160 bpm 
D) 120 e 180 bpm 
E) 140 e 180 bpm 
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25. Durante o período de 0 a 06 meses- aleitamento 
materno exclusivo é uma prática de interação e 
afetividade  entre o binômio mãe e filho. Para que o 
processo da produção do leite materno aconteça com 
sucesso é necessário: 

 
A) Que o bebê abocanhe e sugue a aréola materna 

só quando estiver com vontade; que a mãe tome 
líquido em média 1-5 de suco ou chá por dia; e 
assim acorra a liberação do hormônio da 
prolactina. 

B) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; 
mãe tome líquidos em média 2-5 litros de líquidos 
por dia; e assim acorra a liberação do hormônio 
da prolactina. 

C) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; 
mãe tome líquidos em média 2 litros por dia; e 
assim acorra a liberação do hormônio da 
ocitocina.    

D) Que o bebê abocanhe e sugue a aréola do seio 
materno; mãe tome líquidos em média de 2 litros 
por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio 
prolactina. 

E) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; 
mãe tome líquidos em média 1-5 litros por dia; e 
assim acorra a liberação da ocitocina. 

 
 
26. Uma senhora de 56 anos, mãe de cinco filhos. Nunca 

trabalhou fora de casa e dedicou sua vida a atender 
as necessidades do marido e dos filhos, quando o 
último filho que estava morando em casa, formou-se 
e foi trabalhar em outro estado, ela tornou-se mais e 
mais triste, seu marido preocupado levou-a ao centro 
de saúde mental local. Este tipo de crise é 
denominado: 
 
A) Crise de transições de vida esperadas. 
B) Crise disposicional. 
C) Emergência psiquiátrica. 
D) Crise decorrente de um estresse traumático. 
E) Crise de maturação/desenvolvimento. 
 
 

27. Considerando o processo de envelhecimento 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Devido às alterações que ocorrem com o 

envelhecimento- o idoso apresenta uma 
diminuição da tolerância ao calor e ao frio. 

B) No idoso ocorre o aumento da transpiração. 
C) O estresse emocional a que uma pessoa está 

exposta durante a vida não pode ser considerado 
como um fator que contribui para a forma como 
essa pessoa envelhece. 

D) O tecido pulmonar do idoso torna-se mais rígido- 
porém- a expansão pulmonar permanece sem 
alteração. 

E) Apesar das alterações decorrentes do 
envelhecimento- a massa muscular é mantida na 
pessoa idosa. 

 
 
28. Assinale (V) para verdadeiro  e (F) para falso . Em 

seguida, escolha a alternativa que contemple a 
combinação que considerar CORRETA.  
A consulta de enfermagem realizada para crianças 
no primeiro ano de vida tem como objetivos 
principais: 
 
(__) Monitorar o crescimento e desenvolvimento da 
criança. 
(__) Apoiar e incentivar o aleitamento materno. 
(__) Promover o vínculo mãe e filho. 
(__) Monitorar a aplicação das vacinas do calendário 
básico de vacinação. 
(__)Identificar sinais indicativos de baixo 
aproveitamento escolar. 
(__) Incentivar a mãe a demonstrar carinho para a 
criança durante a realização dos cuidados diários. 
 
A) V- V- V- V- F- V 
B) V- F- V- V- V- F 
C) V- V- V- V- V- V 
D) V- V- V- F- F- V  
E) V- V- V- F- V- F 

 
 
29. Em um paciente com colostomia- a prescrição de 

enfermagem em relação à avaliação  da cor- 
quantidade e consistência  do conteúdo da ostomia 
tem a seguinte justificativa: 

 
A) Prevenir edema local. 
B) Prevenir contraturas. 
C) Prevenir prejuízo da integridade da pele. 
D) Identificar sangramentos- infecções e obstrução 

do ostoma. 
E) Prevenir icterícia. 
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30. Em relação aos hábitos alimentares do idoso- é 
CORRETO afirmar: 

 
A) Nessa fase não é necessário fazer nenhuma 

recomendação dietética em relação à água- pois 
o idoso geralmente apresenta o reflexo da sede 
bem acentuado- promovendo a hidratação 
adequada.  

B) A subnutrição- muito comum nessa fase- pode 
ser causada pela depressão- interação droga-
nutriente- perda de renda- difícil acesso aos 
alimentos- isolamento social- doenças- 
problemas mentais ou dentais- alcoolismo- 
desconhecimento sobre uma nutrição adequada. 

C) O idoso deve consumir uma quantidade elevada 
de carboidratos- lipídios e proteínas para manter 
seu peso corporal- evitando fibras e carboidratos 
complexos- que podem alterar o funcionamento 
do sistema digestório. 

D) Os idosos não devem ingerir alimentos sólidos- 
visto que a presença de prótese dentária impede 
que esses alimentos sejam completamente 
triturados. Por isso- os alimentos devem estar 
sempre liquidificados para facilitar sua deglutição- 
digestão e absorção. 

E) Nenhuma das anteriores. 
 
 

31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único- organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

 
I. Descentralização- com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral- com prioridade para as 

atividades preventivas- sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto- por parte das esferas de 

governo- e indireto- primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
públicas e privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as diretrizes: 

 
A) I- III e V- apenas. 
B) I- II e III- apenas. 
C) I- II- III e IV. 
D) II- IV e V- apenas. 
E) II- III- IV e V. 
 
 

32. Em relação ao conceito de saúde estabelecido na 
Constituição Brasileira de 1988 - em seu artigo 196 - 
considere as afirmativas abaixo: 
 

I. O conceito de saúde é entendido na perspectiva 
de uma articulação de políticas sociais e 
econômicas. 

II.  A saúde é entendida como direito universal 
derivado do exercício de uma cidadania plena. 

III.  A saúde é compreendida como dever do Estado 
nas suas três esferas de governo. 

IV. A saúde é entendida como uma 
responsabilidade do público visando à redução 
dos riscos de doença. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
B) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
D) Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
E) Somente as afirmativas I- II e III são verdadeiras. 
 
 

33. A gerência em enfermagem deve contemplar- no 
processo de trabalho- o trabalhador e o cliente dos 
serviços de saúde como atores sociais. Para 
viabilizar essa proposta é necessário: 
A) Ir além das teorias administrativas tradicionais- 

buscando novos referenciais teóricos para as 
práticas gerenciais. 

B) Reforçar as teorias da administração clássica e 
científica- com ênfase nos procedimentos. 

C) Realizar reuniões com a sua equipe e a equipe 
multiprofissional para informar seus planos- 
enfatizando seu papel de chefe da equipe. 

D) Realizar reuniões com comunidade para informar 
as suas decisões. 

E) Ter amplo conhecimento científico e autoridade 
para a tomada de decisão. 

 
 

34. A participação popular é um dos princípios do 
Sistema Único de Saúde. A lei n° 8142/90 prevê essa  
participação em todas as esferas do governo- nas 
seguintes instâncias: Conferências de Saúde e 
Conselhos de Saúde.  
 
O Conselho Municipal de Saúde:  
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A) Tem caráter consultivo. Pode contar com a 
participação de enfermeiras como representantes 
dos prestadores de serviço público- em número 
paritário e equivalente ao dos representantes dos 
usuários e dos serviços privados. 

B) Deve permitir a democratização da saúde. Tem o 
secretário municipal da saúde como presidente 
nato e insubstituível- que não poderá delegar 
essa função a representantes de usuários.    

C) Deve zelar pela proteção dos trabalhadores da 
saúde. É composto- de forma majoritária- por 
representantes dos usuários que devem 
reivindicar assistência médica com qualidade a 
toda comunidade. 

D) É deliberativo. Atua na formulação de estratégias 
e no controle da execução da política de saúde 
no município e é formado por representantes dos 
usuários em número equivalente ao dos 
representantes de outros segmentos. 

E) Assume a responsabilidade sanitária das 
populações dos territórios bem delimitados- 
sendo o contato preferencial dos usuários com o 
sistema de saúde. 

 
 

35. Para concretização do SUS- várias normas 
operacionais formam criadas. O Pacto pela Vida é 
um dos componentes do Pacto pela Saúde e 
expressa: 

 
A) O compromisso entre gestores do SUS em torno 

de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população. 

B) Só existe um componente neste pacto- que é a 
luta em defesa do SUS. 

C) Não existe nenhum pacto na área da saúde. As 
NOB’s continuam regulamentando o SUS 

D) O compromisso entre gestores e comunidade. 
E) O compromisso entre os profissionais da saúde. 
 

 
36. Em relação à via de administração da vacina- 

preencha o parênteses com (V), se verdadeira  a 
afirmativa e com (F), se falsa . 

 
(__) A vacina tríplice viral contra sarampo- caxumba 

e rubéola, monovalente contra sarampo- devem 
ser administradas por via subcutânea. 

(__) A vacina BCG deve ser aplicada de forma 
subcutânea para prevenção de possíveis 
abcessos. 

(__) A vacina contra a hepatite B deve ser aplicada 
na região glútea- visando a uma maior proteção 
contra a doença. 

(__) A vacina de rotavírus humano é exclusivamente 
aplicada via oral. 

 
 
Assinale a alternativa que contempla a sequência 
CORRETA: 

 
 

A) F- F- V- V 
B) V- V- F- V 
C) V- F- V- F 
D) F- V- F- V 
E) V- F- F- V 
 
 

37. C.L.M- menina- sete meses de idade- trazida pela 
mãe à unidade de saúde para fazer vacinas. Na 
carteira de vacinação está registrada somente a 
primeira dose da vacina contra-hepatite B.  A mãe 
refere que não foi possível levar a filha para vacinar. 
Qual a conduta adequada a ser adotada nesse caso? 

 
A) Repetir novamente a primeira dose da vacina 

contra hepatite B- porque passou muito tempo e 
agendar- para uma semana depois- o início do 
esquema vacinal contra poliomielite e 
tetravalente e primeira dose da vacina BCG. 

B) Realizar a segunda dose da vacina contra 
hepatite B e começar o esquema vacinal contra 
poliomielite e tetravalente e a primeira dose da 
vacina BCG. 

C) Realizar a segunda dose da vacina contra 
hepatite B e agendar, para uma semana depois- 
o início do esquema vacinal contra poliomielite e 
tetravalente e da vacina BCG.  

D) Repetir novamente a primeira dose da vacina 
contra hepatite B e começar o esquema vacinal 
contra poliomielite e tetravalente e da vacina 
BCG. 

E) Realizar a segunda dose da vacina contra 
hepatite B. 

 
 
38. Um paciente está sendo admitido numa unidade 

psiquiátrica para o tratamento de um distúrbio 
depressivo. Durante a avaliação de admissão da 
enfermeira- o paciente expressa sentimentos de 
perda de motivação e falta de energia. Além dessas 
queixas- revela que tem insônia e falta de apetite e 
que apresentou uma perda de peso de 4-5 kg no 
último mês.O diagnóstico de enfermagem prioritário 
para esse cliente seria: 
 
A) Alteração da nutrição: menos do que as 

necessidades corporais. 
B) Ajuste individual ineficaz. 
C) Distúrbio da interação social. 
D) Déficit do autocuidado: higiene- aparência 

pessoal. 
E) Gregária. 

 
 
39. O cliente em uso de lítio deve certificar-se 

especificamente de manter  uma ingestão adequada 
de: 
 
A) Proteínas. 
B) Vitamina K. 
C) Multivitaminas. 
D) Potássio. 
E) Sódio. 
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40. Uma senhora de 67 anos de idade é levada ao 
hospital por seu marido. Ele explica que ela vem se 
mostrando cada vez mais confusa e esquecida. No 
dia anterior ela desencadeou um incêndio na 
cozinha, pois colocou carne para fritar saiu e 
esqueceu-a no fogão. O marido relata que por vezes 
ela parece bem e às vezes se mostra totalmente 
desorientada. O médico fez um diagnóstico à 
admissão de demência, de etiologia desconhecida. A 
principal prescrição de enfermagem ao trabalhar com 
essa senhora seria: 
 
A) Assegurar que o ambiente seja seguro, para 

evitar lesões. 
B) Assegurar que ela receba o alimento de que 

gosta, para evitar a fome. 
C) Assegurar que ela encontre os outros pacientes, 

para evitar o isolamento social. 
D) Assegurar que ela cuide de suas próprias 

atividades da vida diária, para evitar a 
dependência. 

E) Assegurar que ela tenha sono tranqüilo para 
evitar o cansaço. 
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  

  
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Escreva um artigo de opinião- entre 15 e 20 linhas- para ser publicado em jornal ou revista de circulação nacional. Nele 
você deve posicionar-se A FAVOR da proibição do fumo em locais públicos ou privados OU CONTRA ela . 
Fundamente sua opinião em argumentos consistentes. 

 
 
 
 
 

SOBRE A REDAÇÃO 
 

1. Estruture o texto da sua redação com um mínimo de 15  e um máximo de 20 linhas . 
2. Faça o rascunho no espaço reservado. 
3. Transcreva o texto do rascunho para a FOLHA DE REDAÇÃO que lhe foi entregue em separado. 
4. Não há necessidade de colocar título. 
5. Não coloque o seu nome- nem a sua assinatura na FOLHA DE REDAÇÃO- nem faça marcas nela. A FOLHA DE 
REDAÇÃO já se encontra devidamente identificada.  
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