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COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS

Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808

Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém (  questões. 
Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

   50 cinquenta)  

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova,  seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha
de respostas.

A marcação da folha de resposta  é definitiva, não admitindo rasuras.s

Preencha os dados pessoais.

Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.

Só marque uma resposta para cada questão.

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a  folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

Duração desta prova:  4 horas

Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas 
de acordo com o modelo (      ). 

 



Língua Portuguesa  

TEXTO 1 
 

Ética e compromisso do servidor público federal 
 

Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as suas dimensões, está perdendo força, e as consequências desse 
processo estão aí, nos insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares, violência, corrupção, sofrimento etc. 

Só para termos uma vaga noção do que a falta de ética causa à nossa sociedade, o Professor Marcos Gonçalves da Silva, 
da Faculdade Getúlio Vargas, fez um estudo e constatou que, se a conta da corrupção fosse dividida com todos os brasileiros, o 
custo, para cada um, corresponderia a R$ 6.658,00 por ano, o que impede que a renda per capita do brasileiro salte de 
aproximadamente R$ 7.000,00 para R$ 9.500,00 ao ano. Estudo semelhante da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo 
Professor Marcos Fernandes, revela que a corrupção custa para o Brasil, anualmente, 3,5 bilhões de reais. Não é por outro motivo 
que se diz que o Brasil tem fome de ética, mas passa fome pela falta dela... Além desses dados globais, no Brasil, o respeito para 
com os serviços públicos e com as instituições públicas está caminhando para um nível perigoso, para um nível de extrema 
desconfiança, que tem gerado até chacota para com a vida funcional do servidor público. 

No estudo da Ética, costuma-se dividir a sua história em grega, cristã medieval, moderna e contemporânea. A ética grega, 
aflorada nos gênios de Platão, Sócrates e Aristóteles, conseguiu elevar a ética como disciplina filosófica, fazendo o mundo despertar 
para ela. A ética cristã vinculou a ética aos padrões da divindade, à aproximação com Deus, e teve parâmetros nas ideias de São 
Tomaz de Aquino e Santo Agostinho, valorizando o teocentrismo e o cristianismo. A ética moderna, por sua vez, contrapôs a 
vinculação da ética às divindades, aproximando-a mais da figura do homem e da sua organização social, daí a necessidade do 
Estado. Houve grandes filósofos e pensadores nessa fase, cujas ideias fizeram surgir a ética unitarista, a qual pregava que o bem era 
nada mais nada menos do que conseguir dar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas; e também o pragmatismo, que 
tentou desvincular a teoria, para valorizar a prática, de modo que bom era tudo aquilo que servia de instrumento para produzir 
felicidade. Um modelo de Estado, portanto, começou a se formar. Finalmente, estamos na ética contemporânea, que está em 
ebulição, após o urbanismo e a fase pós-industrial.  

Muitos já disseram e redisseram sobre o conceito de ética. Muitos já tentaram, em vão, eclodir na mente do ser humano a 
necessária esperança de que o mundo ético é possível, e será eficaz para se aperfeiçoar a sociedade. Muitos já tentaram amainar os 
famintos de felicidade, com conceitos cheios de beleza e retórica. Talvez por isso é que Álvaro Valls tenha dito que a ética é aquilo 
que todo mundo sabe o que é, mas que não é fácil de explicar quando alguém pergunta.  

O importante, senhores, não é conceituar ética; é vivê-la com intensidade. Não é, em absoluto, se consagrar diante de um 
conceito que está no fundo da alma; é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos, colocando-os a serviço da humanidade. A ética, 
então, é muito mais do que uma investigação daquilo que é bom; ética é, além da investigação, uma oportunidade para se encontrar a 
paz social, a organização da sociedade e a aproximação da felicidade. Há mais além da investigação do que é bom, e só o ser 
humano pode alcançar... Exatamente por isso que Clotet afirmou que a ética se ocupa do aperfeiçoamento do ser humano, 
pretendendo alcançá-lo; que Singer tenha insistido que a ética pode ser um conjunto de regras, princípios e maneiras de pensar que 
guiam as ações de um grupo. Quer dizer: a ética não só orienta, mas também guia a conduta do homem na complexa missão de 
postar-se diante do mundo. 

Tenham em mente, então, que a ética, para o ser humano, é antes de tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que, 
ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado pelo primeiro; ou, apenas, 
contemplado. 
 

Bruno Cézar da Luz Pontes. Texto disponível em: http://www.fortium.com.br/blog/material/etica.e.Compromisso.Publico.pdf.  
Acesso em 13/03/2013. Adaptado. 

 

01. O Texto 1 aborda a questão da ética. De modo global, o autor defende que a ética: 

A) é absolutamente necessária para equilibrar a mente do ser humano, embora seja uma esperança vã de se aperfeiçoar a 
sociedade. 

B) apesar de contar com inúmeras definições, ainda carece de uma conceituação satisfatória, sem a qual é impossível vivê-la 
com intensidade. 

C) se reveste da capacidade de guiar as ações de um grupo humano apenas se estiver vinculada aos padrões da divindade. 
D) consiste em um meio pelo qual é possível se encontrar paz e organização na sociedade e, desse modo, propicia a 

felicidade. 
E) oportuniza ao ser humano, desde o seu nascimento, a vivência de dois mundos interdependentes: um interior e outro 

exterior. 
 

02. Uma informação que contradiz as ideias presentes no Texto 1 é a de que: 

A) a corrupção, motivada pela falta de ética, prejudica inclusive a renda per capita do brasileiro. 
B) na ética moderna, é a figura humana, e não a divina, que emerge como centro das questões éticas. 
C) há quem defenda que, embora todos saibam o que é a ética, ela é de difícil explicação. 
D) para a história da ética, vivemos, atualmente, na fase chamada de “ética contemporânea”. 
E) a despeito da fragilidade da ética, as instituições e os serviços públicos têm-se fortalecido no Brasil. 



03.  “Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as 
suas dimensões, está perdendo força, e as 
consequências desse processo estão aí, nos 
insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares, 
violência, corrupção, sofrimento etc.”. Pela formulação 
desse parágrafo introdutório, é correto afirmar que, 
segundo o autor: 

A) a falta de ética é a condição para a existência de 
guerras, terrorismo, ameaças nucleares, 
violência, corrupção, sofrimento etc. 

B) o enfraquecimento da ética é a causa das 
guerras,  do terrorismo, de ameaças nucleares, 
da violência, da corrupção, do sofrimento etc. 

C) as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares, 
a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são a 
finalidade do enfraquecimento da ética. 

D) as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares, 
a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são 
proporcionais ao processo de perda da ética. 

E) o enfraquecimento da ética se opõe às guerras, 
ao terrorismo, às ameaças nucleares, à violência, 
à corrupção, ao sofrimento etc. 

04. Assinale a única alternativa em que o termo 
apresentado entre parênteses é semanticamente 
equivalente ao termo destacado. 

A) “e as consequências desse processo estão aí, 
nos insultando” [1º §] (NOS INSTIGANDO). 

B) “o que impede que a renda per capita do 
brasileiro salte de aproximadamente R$ 7.000,00 
para R$ 9.500,00 ao ano.” [2º §] (IMPLICA)  

C) “que tem gerado até chacota para com a vida 
funcional do servidor público.” [2º §] (ZOMBARIA) 

D) “o mundo ético é possível, e será eficaz para se 
aperfeiçoar a sociedade.” [4 §] (RECRUDESCER) 

E) “é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos, 
colocando-os a serviço da humanidade.” [5 §] 
(DIFUNDIR) 

05. Ao afirmar que “a ética, para o ser humano, é antes de 
tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que, 
ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o 
exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado 
pelo primeiro; ou, apenas, contemplado.”, o autor 
pretende destacar, na ética, seu poder de: 

A) estimular o Homem a transformar o meio em que 
vive. 

B) levar o Homem a resignar-se diante dos 
problemas. 

C) gerar conflitos entre pessoas de mundos 
diferentes. 

D) permitir ao Homem contemplar diferentes 
universos. 

E) encorajar no Homem sua capacidade de 
observação. 

 
 
 
 
 
 
 

06. “A ética cristã vinculou a ética aos padrões da 
divindade, à aproximação com Deus”. Esse trecho 
autoriza o leitor a concluir que: 

A) foi a ética cristã que se encarregou de inter-
relacionar a ética e os padrões divinos. 

B) com o advento da ética cristã, os padrões éticos 
da divindade foram, de fato, aproximados de 
Deus. 

C) a partir da ética cristã, os vínculos entre a ética e 
os padrões da divindade foram-se 
enfraquecendo. 

D) a aproximação com Deus obrigou a ética cristã a 
atrelar a ética aos padrões da divindade. 

E) conduzir o Homem a aproximar-se de Deus e a 
adotar os padrões da divindade é a missão da 
ética cristã. 

07. Considerando as normas da concordância, analise os 
enunciados apresentados a seguir. 

1) Discussões sobre a ética tinham que ser 
priorizadas no país, embora haja outras questões 
relevantes. 

2) ‘Mais importante que discutir ética é praticá-la’, 
diz os que entendem do assunto.   

3) Diversos estudos tem comprovado que a falta de 
ética custa muito caro ao povo brasileiro. 

4) Atitudes éticas por parte de nossos governantes 
devem, obrigatoriamente, serem aplaudidas. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, apenas. 

08. Analise os enunciados abaixo, no que respeita à 
conjugação dos verbos.  

1) A falta de ética ocasionou séria briga entre os 
magistrados, na qual ninguém interviu. 

2) Denuncie, sempre que você vir atitudes antiéticas 
dos políticos. 

3) Os eleitores requereram dos candidatos, antes de 
tudo, um comportamento ético e comprometido. 

4) Nas últimas eleições, alguns candidatos 
proporam coisas absurdas aos possíveis 
eleitores.  

 
Estão de acordo com as regras da norma culta: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 4, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 



09. Assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de 
crase foi utilizado corretamente. 

A) Quando se trata de ética, cabe à toda a 
população vigiar os governantes. 

B) Ao longo da História, nem sempre à ética foi 
percebida da mesma maneira.  

C) Dizem que a moral, ao contrário da ética, é 
variável, à depender da cultura de cada povo. 

D) Precisamos admitir que a ética é indispensável à 
sobrevivência das sociedades. 

E) Tolerância, respeito e ética constituem à base 
para a construção de relacionamentos 
duradouros. 

 
TEXTO 2 

 

 
 
Disponível em: http://www.cnbbne2.org.br/2013/01/campanha-tem-

gente-com-sede-de.html. Acesso em 08/05/2013. 

 

10. Com o Texto 2, seu autor pretende, privilegiadamente:   

A) expor aos leitores as cruéis diferenças existentes 
entre o interior de Pernambuco e seu litoral. 

B) criticar o governo estadual pela indiferença em 
relação aos nordestinos que sofrem com a seca.  

C) convencer os leitores a se envolverem em uma 
campanha em prol de vítimas da seca. 

D) conclamar todos os pernambucanos que sofrem 
com a estiagem a lutarem por seus direitos. 

E) fazer propaganda de uma instituição bancária, 
utilizando, para isso, uma situação trágica. 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

11. Sobre avaliação global do idoso, assinale a alternativa 
correta. 

A) Este processo consiste em uma avaliação ampla 
e multidimensional; é fundamental que seja 
realizada por um especialista nas várias 
dimensões. 

B) Quanto à capacidade funcional dos idosos, esta é 
verificada através do funcionamento dos órgãos e 
sistemas. 

C) A avaliação global é composta pelos domínios: 
da saúde física, das atividades da vida diária, 
psicológica e social. 

D) A avalição funcional é um método de avaliar a 
capacidade do idoso exclusivamente no seu 
ambiente. 

E) O paradigma de saúde diante da avaliação global 
se traduz em direcionar a saúde para o ponto de 
vista biológico.    

12. Pacientes com enfermidades respiratórias necessitam 
de oferta de oxigênio para a realização das trocas 
gasosas. A esse respeito, assinale a alternativa 
correta.  

A) Em se tratando de cânula nasal, as 
concentrações de oxigênio devem estar 
necessariamente acima de 40%. 

B) No caso da máscara de venturi, o fluxo total de 
gás no rosto do paciente deve-se equiparar à 
velocidade de fluxo inspiratório máximo, ou 
exceder essa velocidade. 

C) A máscara de pressão positiva contínua das vias 
aéreas é usada para proporcionar pressão 
negativa inspiratória e expiratória, de maneira 
similar à pressão inspiratória final negativa,  e 
sem  o uso do  tubo orotraqueal.  

D) A alta concentração de oxigênio é apropriada 
para pacientes sujeitos a reter CO2 e que são 
dependentes da hipoxemia para manter a 
respiração.  

E) A bolsa de reanimação manual administra  baixa 
concentração de oxigênio ao paciente  com 
esforço inspiratório suficiente. 

13. Para pacientes com enfermidades cardiovasculares, e 
no caso do infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale 
a alternativa correta.  

A) É importante atentar para a localização da dor 
torácica, que necessariamente é subesternal, 
constante, localizada, intensa e de natureza 
esmagadora, em aperto.  

B) Os marcadores cardíacos não são diagnósticos 
de um Infarto agudo do miocárdio com uma única 
elevação. Devem ser realizados, então, 
marcadores seriados. 

C) A administração IM é a via preferida para 
medicação analgésica, porque as injeções por via 
IV podem causar elevações das enzimas séricas, 
resultando em diagnóstico incorreto.  

D) Meperidina é um medicamento largamente 
utilizado, porém se deve estar atento para 
bradicardia e diminuição das demandas 
miocárdicas de oxigênio.  

E) Para reduzir a dor, a saturação de oxigênio deve 
estar abaixo de 50%.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=solidariedade+contra+a+seca&source=images&cd=&cad=rja&docid=-wgh-052P2aq4M&tbnid=KnWm-xKZZyT4MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cnbbne2.org.br/2013/01/campanha-tem-gente-com-sede-de.html&ei=8raKUYKUDILA9gStmoDwCg&bvm=bv.46226182,d.eWU&psig=AFQjCNF2bdJSNGx4DrVTXFKKCl2z0n7NIA&ust=1368131653950154


14. No que se refere aos cuidados de enfermagem com o 
paciente em ventilação mecânica, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Deve-se verificar o nível de água no reservatório 
de umidificação, para assegurar-se que o 
paciente nunca seja ventilado com gás seco. 

B) Esse paciente precisa ter os balonetes das vias 
aéreas artificiais insuflados constantemente. 

C) Para o paciente poder realizar mecanicamente a 
ventilação, nos parâmetros necessários, deve ter 
capacidade vital de 30-45 ml/kg, uma respiração 
espontânea > 25 respirações por minuto, não 
apresentar taquicardia significativa e ter nível 
baixo de hemoglobina. 

D) No caso do desmame, o horário de escolha  ideal 
é pela manhã. 

E) O alarme de baixa pressão deve ser ajustado de 
5-10 cm de H2O, abaixo da pressão máxima nas 
vias aéreas. 

15. No que se refere à insuficiência cardíaca congestiva, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) No caso da insuficiência cardíaca esquerda, a 
congestão de sangue, principalmente  nos 
pulmões, retorna para dentro das veias 
pulmonares e capilares.   

B) Dentre os achados cardiovasculres encontrados 
está o desenvolvimento de pulso alternante. 

C) O ECG pode mostrar hipertrofia ventricular e 
isquemia. 

D) Quanto aos medicamentos a serem utilizados, os 
agentes inotrópicos positivos diminuem a 
capacidade do coração em bombear mais 
efetivamente, minimizando a força contrátil do 
músculo. 

E) A morfina diminui o retorno venoso e, assim, 
diminui a dor, a ansiedade e o trabalho cardíaco. 

16. Sobre a classificação da hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), assinale a alternativa correta. 

A) A linha demarcatória que define a HAS considera 
valores de Pressão Arterial (PA) sistólica  maior 
que 140 mmHg e/ou diastólica maior  que 90 
mmHg. 

B) A hipertensão sistólica isolada e a pressão de 
pulso não são fatores de risco para doença 
cardiovascular em pacientes de meia idade e 
idosos. 

C) O efeito do avental branco é a diferença de 
pressão obtida entre a medida conseguida no 
consultório e a medida fora dele, desde que essa 
diferença seja igual ou superior a 20 mmHg na 
pressão sistólica e a 10 mmHg na diastólica.  

D) Na hipertensão estágio 1, a pressão sistólica 
deve estar entre 160-179 mmHg, e a diastólica 
entre 100-109 mmHg. 

E) Na hipertensão estágio 2, a pressão sistólica 
deve estar maior ou igual a 180 mmHg, e a 
diastólica maior ou igual a 110. 

17. Em relação aos sinais vitais, assinale a alternativa 
correta.  

A) Dentre os fatores que alteram a temperatura 
corporal, existe o ciclo circadiano, fenômeno que 
ocorre a cada 24 horas, no qual a temperatura 
poderá variar entre 0,6 e 11,2° C. Os valores são 
altos nas primeiras horas da manhã, e mais 
baixos no final da tarde ou começo da noite.     

B) Dentre os tipos de febre, a remitente alterna-se 
entre períodos de temperatura normal e de 
temperatura abaixo do normal.           

C) Em relação ao pulso, na aferição da artéria 
poplítea (ou pulso podal), avalia-se a circulação 
periférica.                             

D) Dentre os mecanismos que regulam a pressão 
arterial, pode ocorrer a resistência periférica, cuja 
resistência arterial e capilar se refere ao fluxo 
sanguíneo resultante de fricção entre o sangue e 
as paredes do vaso.  

E) A amplitude respiratória é o número de vezes que 
uma pessoa completa um ciclo de inspiração e 
expiração, em um minuto.  

18. Em relação aos distúrbios hematológicos, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A anemia pode ser causada pela produção 
inadequada de leucócitos, por hemólise anormal 
e sequestro dos eritrócitos, ou por perda de 
sangue.  

B) Na anemia ferropriva, os eritrócitos têm aspecto 
pálido e são pequenos. 

C) A anemia perniciosa é um tipo de anemia 
megaloblástica associada à deficiência de 
vitaminas B12. 

D) A anemia aplástica se caracteriza por hipoplasia 
ou aplasia da medula óssea, resultando em 
pancitopenia. 

E) A policitemia vera é um distúrbio 
mieloproliferativo agudo, que afeta alguns 
elementos da medula óssea, resultando em 
diminuição da massa eritrocitária e da 
hemoglobina. 

19. Dentre os exames utilizados na prática dos traumas e 
fraturas, assinale a alternativa correta. 

A) Radiografia do osso detecta alteração na 
densidade. 

B) Radiografia da articulação determina densidade, 
textura, integridade, erosão e alterações nas 
relações ósseas. 

C) Cintilografia é um exame não invasivo, que 
possibilita a determinação da medida verdadeira 
da densidade óssea. 

D) Ressonância magnética é um exame que pode 
detectar lesão em nervos e alterações, como 
edema ou equimoses do osso. 

E) Densitometria óssea é uma técnica especial de 
radiografia para visão detalhada de plano 
especial de osso. 

 
 
 
 
 



20. Sobre os tipos e padrões de fraturas, é correto afirmar 
que: 

A) a do tipo ‘incompleta’ ocorre quando envolve toda 
a seção transversal do osso, em geral luxada. 

B) o padrão ‘espiral’ ocorre quando um osso é 
fragmentado em fratura e o outro é encurvado.  

C) no tipo ‘exposta’, há fissura da pele conduzindo 
indiretamente a fratura. 

D) no padrão ‘por avulsão’, o fragmento ósseo é 
tracionado para fora pelo ligamento ou por 
inserção tendinosa. 

E) no padrão ‘oblíqua’, o osso colaba sobre si 
próprio. 

21. Sobre transplantes, assinale a alternativa correta. 

A) A legislação em vigor determina que o paciente 
será  responsável pela decisão final, não tendo 
mais valor a informação de “doador” ou “não 
doador” de órgãos, registrada no documento de 
identidade.  

B) A pessoa, mesmo menor de idade e capaz 
juridicamente, pode doar órgãos a seus 
familiares. No caso de doador vivo não 
aparentado, é solicitada uma autorização judicial 
prévia. 

C) O Sistema Nacional de Transplantes foi criado 
para dar maior controle e organização às 
atividades e ao transplante de órgãos/tecidos, 
que só pode ser realizado pelos 
estabelecimentos de saúde autorizados pelo 
Gestor local de cada cidade. 

D) Os órgãos que podem ser obtidos de um doador 
não vivo são: rins, coração, pulmão, pâncreas, 
fígado e intestino; e os tecidos são: córneas, 
válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veias e 
artérias. 

E) O potencial doador não vivo pode ser paciente 
em UTI com quadro de morte aparente, ou seja, 
estado incompatível com a vida. 

22. Sobre as considerações de enfermagem acerca das 
fraturas em locais específicos, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Na clavícula: deve-se colocar coxim na axila, 
para evitar dano ao nervo advindo de pressão de 
imobilização. 

B) No terço proximal do úmero: deve-se instruir o 
paciente a inclinar-se para frente e permitir a 
abdução e rotação do braço afetado. 

C) Na diáfase do úmero: é importante ensinar 
exercícios em pêndulo do braço, conforme 
prescrito, para evitar ombro congelado. 

D) No cotovelo e antebraço: deve-se avaliar o 
estado neurovascular do antebraço e da mão. 

E) No pulso: é importante ensinar exercícios para 
pulso, cotovelo e dedos, até as primeiras 48 
horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Sobre os distúrbios hidroeletrolíticos comuns nas 
condições renais, analise as relações feitas abaixo, 
entre déficit/excesso e manifestações clínicas, e 
assinale a alternativa correta. 

A) Déficit de potássio: diarreia, cólica, náuseas, 
irritabilidade, fraqueza muscular e alterações no 
ECG. 

B) Déficit de cálcio: dor óssea profunda, dor no 
flanco, fraqueza muscular, reflexos tendinosos 
profundos deprimidos, constipação, náuseas e 
vômitos, confusão, memória prejudicada, poliúria 
e polidipsia. 

C) Excesso de bicarbonato: cefaleia, confusão, 
sonolência, frequência e profundidade 
respiratórias aumentadas, náuseas, vômitos e 
pele ruborizada e quente. 

D) Déficit de proteínas: perda de peso crônica, 
depressão emocional, palidez, fadiga e músculos 
flácidos e moles. 

E) Excesso de fósforo: dor óssea profunda, dor no 
flanco, fraqueza, dor muscular, parestesia, 
apreensão, confusão e convulsões. 

24. Sobre insuficiência renal, assinale a alternativa correta. 

A) Na fase pré-renal da insuficiência renal aguda, as 
situações clínicas comuns são os estados de 
depleção de volume, desempenho cardíaco 
prejudicado e vasodilatação (sepse ou anafilaxia).   

B) As causas da insuficiência pós-renal são 
especificamente processos infecciosos, como 
pielonefrite aguda e glomerulonefrite aguda.  

C) Na fase intra-renal da insuficiência  renal aguda, 
a densidade urinária está aumentada. 

D) Uma das medidas de prevenção da insuficiência 
renal aguda é manter o paciente em hipotensão, 
protegendo, desta forma, o rim.  

E) Na insuficiência renal aguda, o período da 
diurese é marcado por aumento na concentração 
sérica de substâncias comumente excretadas 
pelos rins, como ureia, ácido úrico etc.  

25. Sobre as manifestações clínicas da insuficiência renal 
crônica, assinale a alternativa correta. 

A) São manifestações cardiovasculares: hipotensão, 
insuficiência cardíaca e pericardite. 

B) São manifestações dermatológicas: depósito de 
cristais de ureia na pele, muito comum em razão 
do tratamento precoce com diálise. 

C) Dentre as manifestações neurológicas, são 
comuns: incapacidade de concentração, 
contratura muscular, agitação, confusão e 
convulsões.  

D) São manifestações gastrointestinais: polifagia, 
aumento do apetite e soluços. 

E) São manifestações hematológicas: trombocitose 
e policitemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. São cuidados de enfermagem com o paciente que 
apresenta insuficiência renal, EXCETO: 

A) avaliar peso diário e balanço hídrico. 
B) identificar as fontes de líquidos potenciais, como 

medicamentos e alimentos. 
C) avaliar estado nutricional, como contagem de 

calorias. 
D) incentivar lanches hipocalóricos, hiperproteicos, 

normossódicos e ricos em potássio, entre as 
refeições. 

E) ajudar o paciente a identificar as maneiras de 
incorporar as alterações relacionadas com a 
doença e seu tratamento no estilo de vida. 

27. Em casos de leucemias agudas, assinale a alternativa 
incorreta sobre a avaliação do paciente pelo 
enfermeiro. 

A) O enfermeiro deve ser direcionado a examinar o 
paciente, à procura de aumento de linfonodos, 
hepatoesplenomegalia, evidências de 
sangramento, sons respiratórios anormais e 
lesões cutâneas. 

B) Quanto à prevenção de infecções, o enfermeiro 
deve verificar resultados das contagens de 
granulócitos, pois resultados superiores a 
500/mm

3
 colocam paciente em risco. 

C) Cabe ao enfermeiro administrar hemoderivados, 
conforme prescrito. 

D) O enfermeiro deve incentivar o paciente a visitar 
regularmente o dentista, para detectar e tratar 
infecções e doenças dentárias. 

E) O enfermeiro deve cuidar do paciente em quarto 
particular, após lavagem rigorosa das mãos. 

28. O Código de Ética de Enfermagem estabelece que: 

A) compete ao Conselho Regional de Enfermagem 
instituir modelo das carteiras profissionais de 
identidade, e as insígnias da profissão. 

B) o número de membros dos Conselhos Regionais 
será sempre par e a fixação será feita pelo 
próprio Conselho, na dependência do número de 
inscritos. 

C) a enfermagem é exercida privativamente pelo 
enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo 
auxiliar de enfermagem e pela parteira, 
respeitando-se os respectivos graus de 
habilitação. 

D) são responsabilidades e deveres do profissional 
de enfermagem: apoiar iniciativas que visem ao 
aprimoramento profissional e à defesa dos 
direitos e interesses da categoria e da sociedade. 

E) no que se refere às relações com as 
organizações da categoria, são direitos do 
profissional de enfermagem: cumprir e fazer 
cumprir os preceitos éticos da profissão. 

29. Sobre a sistematização da assistência de enfermagem, 
é correto afirmar que: 

A) a assistência de enfermagem é a ação planejada, 
deliberada ou automática do enfermeiro, 
resultante de sua percepção, observação e 
análise do comportamento, situação ou condição 
do ser humano.  

B) problemas de enfermagem são estados de 
tensões, conscientes ou inconscientes, 
resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos 
dos fenômenos vitais.  

C) o plano de cuidados é sistematizado em termos 
do conceito de ‘assistir’ em enfermagem, ou seja, 
encaminhamentos, supervisão, orientação, ajuda 
e execução de cuidados.  

D) o diagnóstico de enfermagem corresponde à 
identificação das necessidades do ser humano 
que requer atendimento e à determinação pelo 
enfermeiro do grau de dependência desse 
atendimento, em natureza e em extensão. 

E) a primeira etapa do processo de enfermagem é o 
diagnóstico de enfermagem, na qual ocorre a 
identificação de problemas. 

30. Sobre o sistema gastrointestinal, assinale a alternativa 
correta.   

A) Na pesquisa de H. pylori, quando há ausência de 
anticorpos, o exame é considerado positivo. 

B) Quando estiverem em posição por períodos 
prolongados, algumas complicações da 
sondagem nasogástrica e nasointestinal são: 
erosão nasal, sinusite, esofagite, fístula 
esofagotraqueal, ulcerações gástricas e infecções 
pulmonares e orais.  

C) Na avaliação diagnóstica para presença de úlcera 
péptica, as amostras de fezes seriadas para 
detectar sangue oculto são contraindicadas.  

D) A acidez do conteúdo gástrico e o tempo de 
contato com mucosas esofágicas não estão 
relacionados ao grau de lesão da mucosa 
gástrica. 

E) Quanto à natureza do vômito, deve-se atentar 
para sua coloração: no caso de ser vermelho 
rutilante, deve estar relacionado a sangue 
digerido, decorrente de sangramento gástrico 
lento ou úlcera duodenal.  

31. A Portaria 15/1988 do Ministério da Saúde determina 
que o registro de produtos saneantes domissanitários 
com finalidade antimicrobiana seja feito de acordo com 
normas regulamentares. Considerando os conceitos 
dessa Portaria sobre os processos de esterilização e 
desinfecção, é correto afirmar que: 

A) desinfetantes são formulações cuja composição 
apresenta substâncias microbicidas, e têm efeito 
letal apenas para microrganismos  esporulados. 

B) esterilizantes são formulações cuja composição 
apresenta substâncias microbicidas, e têm efeito 
letal também para microrganismos esporulados. 

C) desodorizantes são formulações cuja composição 
apresenta substâncias microbicidas ou 
microbiostáticas, capazes de controlar os odores 
desagradáveis advindos do metabolismo 
microrgânico. Apresentam efeito letal sobre 
microrganismo. 

D) adjuvantes são substâncias que também atuam 
como soluções esterilizantes porque atuam como 
microbicidas ou microbiostáticos. 

E) substâncias microbiostáticas são produtos que, 
como os desinfetantes, atuam com o princípio 
ativo que é letal para os microrganismos. 



32. No procedimento anestésico, a posição do paciente é 
de fundamental importância. Quanto às modalidades 
de posição do paciente na mesa operatória, é correto 
afirmar que: 

A) a posição de Tremdelenburg reversa é utilizada 
para elevação dos membros inferiores. É uma 
variação da posição ventral. 

B) a posição de litotomia, postura não natural, tem 
grande potencial para causar traumas ao 
paciente. A flexão extrema das coxas 
compromete a função respiratória, pelo 
incremento na pressão intra-abdominal, com 
consequente diminuição do volume pulmonar. 

C) a posição de Jackknife, Kraske, Canivete ou 
Depage é uma derivação da posição de decúbito 
dorsal. 

D) a posição prona, ou decúbito dorsal, é a mais 
frequente, pois reflete a posição natural do corpo 
em  repouso. 

E) a posição supina corresponde à posição em que 
o paciente se encontra com o ventre voltado para 
a mesa cirúrgica, favorecendo o acesso às 
costas, necessário em cirurgias da coluna. 

33. Quanto à assistência à gestante e à importância da 
nutrição no período gestacional, é correto afirmar que: 

A) o folato é importante para a prevenção de 
defeitos no tubo neural, pois sua deficiência 
impede a divisão celular e a síntese proteica. 

B) o consumo de cálcio na gestação não tem 
relação com a prevenção de doença hipertensiva, 
mas com a formação óssea fetal. 

C) a necessidade de ferro aumenta no início da 
gravidez, principalmente no primeiro trimestre, 
mesmo em mulheres sem anemia evidente. 

D) o zinco deve ser suprimido da dieta da gestante, 
por apresentar evidência de elevada incidência 
de prematuridade. 

E) a carência de iodo não está associada a 
abortamento, morte fetal, anomalias congênitas 
ou efeitos neurológicos, mas, sim, a bócio fetal. 

34. Sobre HIV e gestação, é correto afirmar que: 

A) o uso de antirretroviral não deve ser suspenso na 
ocorrência de hiperemese gravídica. 

B) a transmissão materno-fetal não depende das 
condições maternas, mas da alta carga viral e de 
CD4 baixo. 

C) em gestantes sem terapia antirretroviral prévia, 
cuja avaliação clínica, imunológica e virológica 
demonstra necessidade de terapia antirretroviral, 
deve-se, se possível, aguardar o final do primeiro 
trimestre de gravidez para iniciar a terapia. 

D) quando ocorre infecção fetal pelo vírus HIV, o uso 
de preservativos pela mãe no decorrer da 
gravidez já não traz resultados satisfatórios. 

E) as infecções cervicovaginais devem ser avaliadas 
quanto à necessidade de tratamento antibiótico 
ou não, a fim de minimizar-se o risco de 
multirresistência. 

 

35. Assinale a alternativa cujo conceito de abortamento 
não corresponde a sua descrição. 

A) Abortamento retido corresponde à retenção do 
concepto morto intraútero, sem a eliminação de 
qualquer parte fetal. 

B) Abortamento inevitável é o momento que precede 
o abortamento. Nele, há contrações uterinas, 
perda de líquido e modificações plásticas do colo, 
mas o feto ainda vive. 

C) Abortamento incompleto com colo aberto diz 
respeito à expulsão parcial do tecido fetal e 
placentário da cavidade uterina. 

D) Abortamento completo ocorre quando há pouco 
sangramento, expulsão total dos produtos da 
concepção, colo fechado, e a paciente não 
apresenta dor. 

E) Abortamento incompleto com colo fechado ocorre 
quando há expulsão parcial dos tecidos 
embrionários, sendo o melhor diagnóstico feito 
por meio de ultrassonografia. 

36. Assinale a única alternativa que não corresponde ao 
que estabelece a Lei 8080/90 do Ministério da Saúde e 
seus princípios e diretrizes. 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde. 
B) Direito à informação das pessoas assistidas, 

sobre sua saúde. 
C) Participação da comunidade vinculada a uma 

entidade de classe política. 
D) Conjugação de recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 
Estados e Municípios na prestação de assistência 
à saúde da população. 

E) Organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

37. A Portaria 2616/1998 do Ministério da Saúde trata em 
forma de anexos as diretrizes e normas para a 
prevenção e o controle das Infecções Hospitalares. 
Sobre o conteúdo dessa Portaria, é correto afirmar 
que: 

A) o presidente ou coordenador da CCIH deverá ser 
apenas profissional médico ou enfermeiro. 

B) os  membros executores deverão ser,  no 
mínimo, dois profissionais de nível superior para 
cada 100 leitos do hospital. 

C) a Portaria considera ‘pacientes  críticos’ os que 
se submetem a tratamento de terapia intensiva, 
berçário de alto risco, queimados e aqueles com 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

D) hospitais  com número de leitos igual a  70  
deverão ter membros consultores representados 
pelos serviços médicos, de enfermagem, de 
farmácia e de administração. 

E) no grupo dos membros executores, um deles 
deve ser preferencialmente um enfermeiro. 



38. Importante para o Programa de Controle das Infecções 
Hospitalares é o conhecimento dos indicadores em 
infecção. Sobre os indicadores sugeridos na Portaria 
2616/1998 do MS, é correto afirmar que: 

A) a taxa de pacientes com infecção hospitalar é 
calculada tomando-se como numerador o número 
de episódios de infecção hospitalar no período 
considerado, e como denominador o total de 
saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas 
no período. 

B) a taxa de infecções hospitalares por 
procedimento é calculada tendo-se como 
numerador o número de pacientes submetidos a 
um procedimento de risco que desenvolveram 
infecção hospitalar, e como denominador o total 
de saídas (altas, óbitos e transferências) ou 
entradas no período. 

C) a frequência das infecções hospitalares por 
microrganismos ou por etiologias é calculada 
tendo-se como numerador o número de episódios 
de infecção hospitalar por microrganismos, e 
como denominador o total de saídas (altas, óbitos 
e transferências) ou entradas no período. 

D) o percentual de pacientes que usaram 
antimicrobianos (uso profilático ou terapêutico) no 
período considerado é calculado tendo-se como 
numerador o total de pacientes em uso de 
antimicrobianos, e como denominador o número 
total de pacientes no período. 

E) a frequência com que cada antimicrobiano é 
empregado em relação aos demais é calculada 
tendo-se como numerador o total de tratamentos 
iniciados com determinado antimicrobiano no 
período, e como denominador o número total de 
pacientes no período. 

39. A Resolução COFEN Nº 376/2011 dispõe sobre a 
participação da equipe de enfermagem no processo de 
transporte de pacientes em ambiente interno aos 
serviços de saúde. Na etapa de planejamento, o 
enfermeiro da unidade de origem deve, dentre outras 
atividades, realizar as seguintes ações, EXCETO: 

A) antecipar possíveis instabilidades e complicações 
no estado geral do paciente, e cancelar o 
transporte e a remoção do paciente. 

B) atentar para alterações nos parâmetros 
hemodinâmicos e respiratórios do paciente, 
especialmente quando em estado crítico. 

C) prever necessidade de vigilância e intervenção 
terapêutica durante o transporte. 

D) avaliar distância a percorrer, possíveis obstáculos 
e tempo a ser despendido até o destino. 

E) selecionar o meio de transporte que atenda às 
necessidades de segurança do paciente. 

40. O item “Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 
- Limpeza e Desinfecção de Superfícies” trata de 
medidas utilizadas para diminuir a interferência do 
ambiente nas infecções relacionadas à assistência à 
saúde. Não faz parte dessas medidas: 

A) evitar ações que favoreçam o levantamento das 
partículas em suspensão. 

B) realizar varredura seca. 
C) limpar e secar superfícies. 
D) remover matéria orgânica de superfícies. 
E) usar aspiradores de pó em áreas hospitalares, 

em substituição à varredura. 

41. A higienização das mãos é uma preocupação 
constante, por tratar-se da medida mais simples e 
menos dispendiosa para a prevenção das infecções 
hospitalares, e para a segurança do profissional de 
saúde. Sobre as recomendações para realizar este 
procedimento, assinale a alternativa que não 
corresponde às orientações da ANVISA. 

A) A preparação alcoólica substitui a lavagem das 
mãos, quando não houver sujidade aparente. 

B) Deve-se evitar água muito quente ou muito fria na 
higienização das mãos, a fim de evitar o 
ressecamento da pele. 

C) Após a higienização das mãos com água e 
sabão, deve-se fazer uso de uma preparação 
alcoólica. 

D) Depois do uso da preparação alcoólica, deve-se 
deixar que as mãos sequem completamente, sem 
a utilização de papel-toalha. 

E) Deve-se aplicar creme hidratante nas mãos 
diariamente, para evitar o ressecamento. 

42. São normas de biossegurança e/ou condutas a serem 
tomadas na ocasião de acidentes com material 
perfuro-cortantes ou contato com sangue e fluidos 
corpóreos em mucosa e pele não íntegra 
recomendadas pela ANVISA, EXCETO: 

A) o atendimento deve ser imediato, feito por médico 
do trabalho ou no pronto atendimento. 

B) os acidentes deverão ser monitorados por 
indicadores e discutidos com os profissionais de 
saúde. 

C) em casos de respingos de sangue oriundo de 
fonte soropositiva em pele íntegra, deve-se fazer 
a profilaxia básica. 

D) na ocorrência de acidente ambiental (derrame, 
por exemplo), o serviço de limpeza deve ser 
acionado e o isolamento da área deve ser 
providenciado. 

E) pequenas quantidades de material orgânico 
contaminado em superfícies devem ser 
removidas com o uso de papel-toalha, e 
descartadas adequadamente. 

43. Durante o período de gravidez muitas modificações 
ocorrem no corpo da mulher. Considerando a relação 
entre as semanas de gestação e o tamanho uterino, é 
correto afirmar que: 

A) até a  sexta semana não ocorre alteração do 
tamanho uterino. 

B) na oitava semana, o útero corresponde ao dobro 
do tamanho natural. 

C) na décima semana, o útero corresponde a três 
vezes o tamanho natural. 

D) na décima segunda  semana, o útero  ocupa toda 
a pelve. 

E) na décima sexta semana, o útero encontra-se 
acima da cicatriz umbilical. 

 
 
 
 
 



44. Sobre a gravidez ectópica, é incorreto afirmar que: 

A) tabagismo, idade avançada e uso de hormônios  
e indutores da ovulação são considerados fatores 
de risco. 

B) a maioria dos casos de gravidez ectópica ocorre 
na tuba uterina. 

C) a presença de dor abdominal e atraso menstrual 
são os sintomas clássicos, e deve ser 
considerada gestação ectópica na hipótese 
diagnóstica. 

D) a realização de cirurgias  pélvicas pode 
relacionar-se à gestação ectópica, pela formação 
de aderências. 

E) o fato de ter múltiplos parceiros sexuais não 
interfere, ou não é considerado um fator de risco 
para a gravidez ectópica. 

45. A asfixia perinatal ocorre por cinco mecanismos 
básicos. Assinale a alternativa que não corresponde a 
um desses mecanismos. 

A) Doença inflamatória pélvica evidente na ocasião 
do nascimento. 

B) Interrupção do fluxo sanguíneo umbilical. 
C) Insuficiente troca gasosa através da placenta. 
D) Feto que não tem condições de tolerar a hipóxia 

transitória do trabalho de parto. 
E) Falha da expansão pulmonar neonatal logo após 

o nascimento. 

46. Para que o processo de esterilização por vapor 
saturado de pressão ocorra com qualidade é 
necessário observar alguns cuidados. Assinale a 
alternativa que não apresenta um desses cuidados. 

A) Todos os materiais devem ser colocados em 
cestos aramados, evitando-se carregamento 
excessivo da autoclave. 

B) Em caso de carga mista, os pacotes maiores e/ou 
mais densos devem ser dispostos na parte 
superior da câmara. 

C) Todos os pacotes devem conter na superfície 
externa o indicador químico “classe I”. 

D) Devem-se colocar integradores químicos nos 
pacotes grandes e caixa de instrumentos como 
mais um item de garantia do processo de 
esterilização. 

E) Ao descarregar a carga não se devem colocar os 
pacotes sobre superfície fria, evitando assim a 
condensação e a consequente contaminação. 

47. São cuidados e orientações importantes no processo 
de amamentação, EXCETO: 

A) deve haver regularidade quanto aos horários de 
amamentação, devendo-se estabelecer o tempo 
para cada mama. 

B) recomenda-se amamentação exclusiva até os 
seis meses de idade. 

C) é importante informar à mãe que a cor do leite 
pode variar de amarelo a esverdeado, pois 
depende da sua alimentação. 

D) as mães devem ser orientadas a manter as 
mamas secas e expostas à luz solar, para evitar 
traumas mamilares. 

E) as mães devem estar cientes de que o fumo pode 
afetar a produção e a ejeção do leite. 

48. Considerando os conceitos e as definições da AIDS, é 
incorreto afirmar que: 

A) juvenização é o crescimento da AIDS entre os 
jovens e adolescentes. 

B) interiorização é o crescimento da AIDS nos 
municípios do interior de cada estado brasileiro. 

C) pauperização é o crescimento da epidemia entre 
os jovens, apenas. 

D) sorodiscordância é o relacionamento sexual entre 
uma pessoa que é soropositiva para o HIV e 
outra que não é. 

E) feminização é o crescimento da epidemia entre 
as mulheres. 

49. Sobre a desnutrição energético-proteica na infância e 
as modificações fisiológicas e metabólicas que 
ocorrem, é incorreto  afirmar que: 

A) uma das implicações clínicas mais importantes 
na mudança da água corporal  é o surgimento de 
edemas, cujo mecanismo mais importante  na 
sua formação é a hipoalbuminemia. 

B) o paciente desnutrido se torna poiquilotérmico. 
C) a secreção ácida gástrica está aumentada, 

permitindo a colonização do estômago, que é 
normalmente estéril, por bactérias intestinais 
fecais. 

D) a capacidade de concentração e diluição máxima 
dos rins está comprometida. 

E) nesses casos, há uma importante limitação na 
capacidade de excretar o sódio.  

50. Define-se “pneumonia” como uma inflamação do 
parênquima pulmonar, causada, na maioria das vezes, 
por microrganismos e, raramente, por agentes não 
infecciosos. Sobre essa inflamação, assinale a  
alternativa incorreta. 

A) Entre as Infecções Respiratórias Agudas (IRAs), 
a pneumonia assume maior importância, por sua 
gravidade. 

B) São também considerados fatores de risco:  
desnutrição, deficiência de vitamina A, desmame 
precoce e tabagismo. 

C) É importante avaliar o paciente idoso quanto a 
um comportamento incomum: alteração do 
estado mental. 

D) Quanto à morbidade nas Américas, as IRAs, de 
uma forma geral, são a principal causa de 
consulta  de crianças menores de 5 anos, 
principalmente nos meses de inverno. 

E) As pneumonias por fungos do tipo Aspergilus tem 
uma incidência maior em idosos e alcoólicos e 
uma taxa de mortalidade alta entre 40 e 50%.  

 


