
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: ENFERMEIRO 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 

 

 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 

 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 

 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 

 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 

 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 

 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 
solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS 

 
 

11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que 
influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de 

Conferências Estaduais e Municipais. 
b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do 

movimento sindical, mas não houve apoio político. 
c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma 

nova Constituição Federal. 
d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela 

sua dinâmica processual. 
e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

 
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco 

referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86. 
b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93. 
c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78. 
d) A política das ações integradas de saúde/80. 
e) A Assembléia Nacional Constituinte/88. 

 
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar 

problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos 
que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo: 

 
a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as 

ações. 
b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações 

de saúde são uniformes para todos os territórios. 
c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em 

seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas. 
d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos 

usuários dos serviços. 
e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes. 

 
 
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância à saúde. 
c) Vigilância sanitária. 
d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças. 
e) Vigilância ambiental. 
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15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, 

deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior 

(manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais 

receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do 

sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma 

profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite 

B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta 

CORRETA em relação a esse paciente é: 

 

a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis 

meses depois tomar a terceira dose. 

b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, 

tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos. 

d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto. 

e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de 

tempo de 2 meses entre as doses. 

 

16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se: 

 

a) O período até os 60 anos. 

b) O período vivido com saúde. 

c) A idade com que as pessoas morrem. 

d) O período acima dos 60 anos. 

e) O período passado em leitos de internação. 

 

17. A proteção específica contra a malária é fornecida por: 

 

a) Imunização passiva. 

b) Repelente contra insetos. 

c) Profilaxia antimicrobiana. 

d) Suplementação de vitamina A. 

e) Vacinação e imunização ativa. 

 

18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre: 

 

a) O agente e o hospedeiro. 

b) O agente e o vetor. 

c) Fatores comportamentais e fatores genéticos. 

d) O vetor e o hospedeiro. 

e) O vetor e o meio ambiente. 
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19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a INCORRETA: 

 

a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e 
devolução. 

b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações. 
c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores 

sem, contudo, delegar poder. 
d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo 

responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais. 
e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma 

instituição governamental para outra de menor nível hierárquico. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela 

Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do 
governo. 

b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 
curativas. 

c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa 

renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Para a análise da situação sanitária de um país ou região é necessária a busca de medidas do 

estado de saúde dessa população, expressa através de indicadores de saúde. O indicador 

estatístico epidemiológico definido como o “comportamento das doenças e dos agravos à saúde 

em uma população exposta” caracteriza a: 

 

a) Prevalência; 

b) Incidência; 

c) Letalidade; 

d) Mortalidade; 

e) Morbidade. 

 

22. Na presença de abscesso, em decorrência da administração da vacina tetravalente (DPT/HIB), o 

enfermeiro deve: 

 

  a) orientar a aplicação de compressa quente; 

  b) contraindicar doses subsequentes da vacina; 

  c) indicar antibioticoterapia; 

  d) notificar e investigar o caso; 

  e) recolher os frascos de vacina do lote administrado. 

 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: ENFERMEIRO 
10 

23. Durante uma parada cardiorrespiratória (PCR), o socorrista deve: 
 
 a) aplicar compressão torácica e ventilação na relação de 5 compressões para cada 1 ventilação; 
 b) aplicar compressão torácica e ventilação na relação de 15 compressões para cada 2 

ventilações; 
 c) aplicar compressão torácica e ventilação na relação de 30 compressões para cada 2 

ventilações; 
 d) caso não tenha treinamento em RCP, priorizar as ventilações de resgate; 
 e) iniciar a RCP com ventilação de resgate seguida de compressão torácica. 
 
 

24. Uma criança que inicia, aos 5 meses de idade, o esquema vacinal com a vacina Pneumocócica 
10-valente conjugada deve tomar: 

 

 a) 3 doses e 1 reforço; 
 b) 3 doses sem reforço; 
 c) 2 doses e 1 reforço; 
 d) 2 doses sem reforço; 
 e) Apenas 1 dose. 
 
25. Entre os fatores que interferem na aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

EXCLUI-SE: 
 

 a) resistência dos profissionais; 
 b) número de recursos humanos; 
 c) carga de trabalho do profissional enfermeiro; 
 d) filosofia das instituições; 
 e) existência de várias taxonomias em enfermagem. 
 
26. O trauma torácico, comumente encontrado no paciente politraumatizado,  configura-se como uma 

das principais causas de morte nas diversas faixas etárias. Uma de suas consequências é o 
Pneumotórax Hipertensivo, que apresenta, em seu quadro clínico: 

 

 a) macicez pleural; 
 b) hipertimpanismo à percussão; 
 c) abafamento de bulhas; 
 d) respiração paradoxal; 
 e) simetria do tórax. 
 
27. A esterilização pode ser realizada por meio de processos físicos, químicos ou físico-químicos. 

Marque a opção que especifica a característica INCORRETA quanto aos processos de 
esterilização de produtos para a saúde. 

 

 a) A esterilização por vapor de baixa temperatura com formaldeído gasoso não oferece segurança 
para pacientes e nem para a equipe de enfermagem. 

 b) A esterilização por vapor saturado sob pressão é a mais utilizada em hospitais para 
esterilização de artigos termorresistentes.  

 c) A esterilização por calor seco é atualmente recomendada pela Sociedade Brasileira de 
Enfermeiros de Centro Cirúrgico apenas para óleos e pós. 

 d) A esterilização por vapor de baixa temperatura com formaldeído gasoso é um processo físico-
químico de esterilização realizado em autoclaves. 

 e) Os problemas que podem surgir em decorrência da esterilização pelo vapor estão relacionados 
à remoção do ar, ao superaquecimento, à carga úmida e à danificação do material. 
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28. Em relação à asma infantil, é CORRETO afirmar: 
 

a) crianças com asma não podem praticar atividades físicas; 
b) o tratamento da asma se baseia no uso de medicações durante as crises; 
c) a umidade domiciliar pode deflagrar a crise de asma; 
d) a sintomatologia da asma se caracteriza por sibilância, dispnéia e tosse produtiva com 

hemoptise; 
e) a criança com asma não deve ser acompanhada em unidade de baixa complexidade. 

 
29. Para que o enfermeiro possa administrar 250 ml de soro fisiológico, 10 ml de NaCl a 20% e 4 ml 

de KCl a 10%, no período das 06h às 18h, ele deverá instalar a infusão a uma vazão de: 
 

a) 4 microgotas/minuto; 
b) 7 microgotas/minuto; 
c) 21 microgotas/minuto; 
d) 22 microgotas/minuto; 
e) 24 microgotas/minuto. 

 
30. Na conduta das síndromes hipertensivas da gravidez a presença dos seguintes sinais e sintomas 

demanda retorno imediato ao Hospital, EXCETO: 
 

 a)  PA ≥ 150/100 mmHg; Proteinúria na fita com ++ ou mais; 
 b)  cefaleia grave e persistente; 
 c)  dor abdominal persistente, principalmente na região epigástrica e no hipocôndrio direito; 
 d)  cefaleia leve e discreta; 
 e)  presença de contrações uterinas regulares. 

 
31. Sobre os contraceptivos hormonais pós-coito, é INCORRETO afirmar que: 
 

 a) as formulações com levonorgestrel exclusivo apresentam como efeito colateral náuseas e 
vômitos; 

 b) as formulações com levonorgestrel exclusivo não apresentam risco de tromboembolismo, 
quando associados ao esquema que emprega estrogênio; 

 c) a prescrição é de duas doses, com intervalo de 12 horas, iniciando-se no máximo até 72 horas 
após o coito; 

 d) sua eficácia encontra-se entre 75 e 80%, e está associada inversamente à demora no uso do 
método; 

 e) o principal efeito contraceptivo é a inibição de ovulação, embora também atue sobre o 
endométrio. 

 
32.  O paciente em risco de desenvolver úlcera por pressão deve ser submetido à mudança de 

decúbito: 
 

a) de 6 em 6 horas; 
b) de 2 em 2 horas; 
c) de 4 em 4 horas; 
d) de 12 em 12 horas; 
e) a cada uma hora. 
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33.  Segundo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem e dá outras providências, cabem ao enfermeiro todas as atividades de 

enfermagem elencadas abaixo, EXCETO: 

 

 a) educação visando à melhoria da saúde da população; 

 b) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

 c) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

 d) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

 e) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre qualquer matéria de saúde. 

 

34.  São penalidades impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem:  

 

 a) advertência verbal, suspensão do exercício profissional e multa de 15 vezes o valor da 

anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator; 

 b) censura, cassação do direito ao exercício profissional e suspensão por um período de 30 dias; 

 c) multa, advertência verbal, suspensão do exercício profissional, censura e cassação do direito 

ao exercício profissional; 

 d) suspensão do exercício profissional por um período superior a 29 dias e cassação do direito ao 

exercício profissional; 

 e) cassação do direito ao exercício profissional, suspensão do exercício profissional e advertência 

verbal de forma pública. 

 

35.  Os sintomas mais comuns de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos são os seguintes:  

 

 a) náuseas; vômitos; convulsões. 

 b)  pupilas puntiformes; confusão mental; paraplegia brusca. 

 c) pupilas puntiformes; cefaléia intensa e de início abrupto; perda de consciência. 

 d)  tontura; perda de equilíbrio ou de coordenação; queda. 

 e) confusão mental; náuseas; hemorragia. 

 

36.  Para avaliação urgente do paciente queimado, um dos métodos mais comumente utilizados para o 

cálculo da área atingida é a regra dos nove. No caso da aplicação dessa regra em crianças, até o 

primeiro ano de vida, é correto afirmar que: 

 

 a) cabeça e pescoço representam 9% e cada membro superior 18%; 

 b) cabeça e o pescoço representam 18% e cada membro inferior 13% adicionado a cada ano de 

vida; 

 c) cabeça e o pescoço representam 19% e cada membro inferior representam 13% da superfície 

corporal; 

 d) cabeça e o pescoço representam 9% e cada membro superior 9%; 

 e) cabeça e o pescoço representam 19% e cada membro inferior 18%. 
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37.  Avalie as seguintes proposições sobre a assistência de enfermagem ao cliente fora de 

possibilidades terapêuticas:  

 

I-  Hospice é o sistema de cuidado de saúde que incorpora o conceito de cuidado paliativo e visa 

dar suporte às necessidades físicas, psicossociais e espirituais do cliente e sua família no final 

da vida. 

II-  Os cinco estágios de aproximação da morte (finitude) são: negação, raiva, barganha, 

depressão e revolta. 

III-   São sinais de morte iminente: redução da frequência respiratória e da profundidade da 

respiração, diminuição ou ausência da pressão arterial, pulso fraco ou irregular, diaforese, 

palidez, cianose e manchas na pele. 

IV-  O paciente deve ser reposicionado no leito pelo menos a cada 2h, porque a sensação, a 

mobilidade e os reflexos diminuem primeiro nas pernas e gradativamente nos braços. 

V-  A cabeceira da cama deve ser rebaixada para diminuir a resistência à respiração. 

 

 São CORRETAS as proposições: 

 

 a) I, II e III 

 b) I, III e IV 

 c) II, III e V 

 d) II, IV e V 

 e) I, II e V 

 

38.  Dentre as contraindicações relacionadas à alimentação enteral, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

 a) Obstrução intestinal e pancreatite grave. 

 b) Íleo paralítico e diarréia intratável. 

 c) Pancreatite grave e vômito intratável. 

 d) Desnutrição e desidratação. 

 e) Vômito ou diarréia intratável. 

 

39.  O uso do brinquedo terapêutico pelo enfermeiro é recomendado e regulamentado pelo COFEN na 

resolução nº 295 de 24 de outubro de 2004. Em relação a esta estratégia de assistência à criança 

é CORRETO afirmar que: 

 

a) o brinquedo terapêutico é classificado em: dramático ou catártico, instrucional e capacitador de 

funções fisiológicas; 

b) a ludoterapia é um sinônimo de brinquedo terapêutico; 

c) o brinquedo terapêutico deve ser utilizado apenas com crianças com distúrbios emocionais e 

neuróticos; 

d) a técnica de condução da sessão do brinquedo terapêutico deve permitir à criança brincar com 

restrição; 

e) as sessões do brinquedo terapêutico devem ser realizadas apenas nas brinquedotecas. 
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40. As Precauções Básicas e Universais são medidas de prevenção que devem ser adotadas com 
qualquer indivíduo, independentemente do diagnóstico definido ou presumido de doenças 
infecciosas, na manipulação de sangue, secreções, excreções e mucosas ou pele não íntegra. Em 
relação a essa temática assinale a alternativa INCORRETA. 

 
 a)  Devem-se adotar os EPIs (luvas, capotes, avental, máscara e gorro) nos cuidados imediatos ao 

recém-nascido, devido a possibilidade de exposição a sangue e líquido amniótico. 
 b)  Devem-se adotar cuidados especiais na manipulação da placenta e do cordão umbilical, pois o 

risco de exposição é muito grande. 
 c)  Deve-se preferir sempre o uso de tesouras, ao invés de bisturi. 
 d)  Deve-se evitar o uso de lâmina de bisturi desmontada (fora do cabo). 
 e)  A passagem de materiais pérfuro-cortantes, do auxiliar para o cirurgião, deve ser realizada 

manualmente.  
 
41.  São causas de sangramento uterino anormal.  
 

a) Leiomioma, climatério. 
b) Pólipo endometrial, prurido vulvar. 
c) DIU, fogacho. 
d) Prurido vulvar, DIU. 
e) Leiomioma, endometrite. 

 
42.  São alterações do sono e repouso, EXCETO:  
 
 a) briquismo; 
 b) apneia do sono; 
 c) anosmia; 
 d) exaustão; 
 e) sonambulismo. 
 
43. Nos casos de envenenamento, ao ser realizada a lavagem gástrica, deve-se: 
 

I-  Posicionar o paciente em decúbito lateral direito. 
II-  Introduzir o líquido de lavagem por meio de funil, ou utilizar seringa de grande volume. 
III-  Proceder à lavagem gástrica com intubação orotraqueal prévia em pacientes comatosos. 
IV-  Introduzir 150 a 200 ml de líquido de lavagem em adultos, em cada aplicação. 
V-  Considerar como contra-indicações para lavagem gástrica: convulsões, idade do paciente ou 

ingestão de cáusticos.  
 

 São VERDADEIRAS as alternativas: 
 

 a) I, III e V 
b) II, III e V 
c) I, IV e V 
d) II, III e IV 
e) I, II e V 
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44.  Em relação aos marcos do desenvolvimento da criança, de acordo com a faixa etária, a alternativa 

CORRETA é: 
 

 a) aos 12 meses, diz de 4 a 6 palavras incluindo o próprio nome; 

 b) desenvolve a garra com pinça aos 11 meses; 

 c) de 1 a 3 meses leva a mão à boca; 

 d) aos 24 meses começa a pular com os dois pés; 

 e) aos 18 meses fala incessantemente. 

 

45.  Os cuidados de enfermagem com o recém-nascido exposto verticalmente ou infectado pelo HIV, 

na sala de parto, são os seguintes, EXCETO. 
 

 a) preservar a integridade cutâneo-mucosa do recém-nascido; 

 b) clampear o mais precocemente possível o cordão umbilical; 

 c) banhar o recém-nascido, imediatamente após o parto, com água e sabão; 

 d) realizar aspiração gástrica suavemente, de preferência com seringa; 

 e) utilizar cateter para monitorização da pressão arterial. 

 

46.  De acordo com a Lei 10.741 (Estatuto do Idoso), de 1/10/2003, os casos suspeitos ou confirmados 

de maus-tratos contra a pessoa idosa devem ser comunicados pelos profissionais de saúde: 
 

 a) ao Ministério público; 

 b) ao Conselho municipal de saúde; 

 c) ao Conselho tutelar; 

 d) à Direção do serviço de saúde; 

 e)  às organizações não governamentais de proteção à pessoa idosa. 

 

47.  Um dos objetivos da investigação epidemiológica é identificar a fonte de infecção e o modo de 

transmissão de uma doença. De acordo com a fonte de infecção, considera-se “caso secundário”: 
 

 a) a Infecção contraída localmente e que é originária de um caso importado; 

 b) aquele em que não foi possível estabelecer a origem da fonte de infecção; 

 c) aquele que, entre vários casos semelhantes, é considerado como a fonte de infecção na 

região; 

 d) o caso novo, surgido a partir do contato com o caso índice; 

 e) o caso cuja infecção ocorreu em outra região ou país. 

 

48.  A abordagem sindrômica das doenças sexualmente transmissíveis visa classificar os principais 

agentes etiológicos, segundo as síndromes por eles causados. Entre as etiologias mais comuns 

da síndrome do corrimento vaginal estão. 
 

 a) Infecção por clamídia e micoplasma. 

 b) Tricomoníase e gonorréia. 

 c) Ureoplasma e sífilis. 

 d) Herpes genital e vaginose bacteriana. 

 e) Cancro mole e candidíase. 
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49.  A posição na qual a equipe de enfermagem deve manter o paciente portador de insuficiência 
cardíaca congestiva é: 

 

a) litotômica; 
b) prona; 
c) ortopnéica; 
d) trendelemburg; 
e) supina. 
 

50.  Os sinais e sintomas característicos da insuficiência renal aguda são: 
 
 a) oligúria e distensão das veias jugulares; 
 b) edema e abafamento de bulhas; 
 c) dispnéia e perda muscular; 
 d) prurido na pele e taquisfigmia; 
 e) hematúria e redução do peristaltismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


