
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

 ENFERMEIRO - HOSPITAL
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Quanto ao gênero, podemos afirmar:

I- Há dois gêneros em português.

II- O feminino deriva do radical masculino, 
mediante a substituição ou acréscimo de 
desinências.

III- A forma do feminino pode ser completa-
mente diversa da do masculino, ou seja, 
proveniente de um radical distinto.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente as informações I e II estão corre-
tas.

D) Somente as informações II e III estão cor-
retas.

E) Todas as informações estão corretas.

2 Denominam-se EPICENOS os nomes de ani-
mais que possuem um só gênero gramatical 
para designar um e outro sexo. Assinale a 
questão em que todos os nomes são epicenos: 

A) Elefante, baleia, gente, píton.

B) Borboleta, rouxinol, mosca, águia.

C) Elefante, rouxinol, tigre, verdugo.

D) Cobra, baleia, criatura, crocodilo.

E) Gavião, cachorro, píton, elefante.

3 Assinale as correlações corretas entre os 
substantivos pátrios portugueses e os adje-
tivos gentílicos correspondentes:

A) Alentejo= alentejano, Douro= douriense, 
Beira= beirona.

B) Trás-os-Montes= trasmontano, Ribatejo= 
ribatejano, Minho= minhoto.

C) Trás-os-Montes= transmontano, Alentejo= 
tejano, Algarve= algario.

D) Alentejo= alantejano, Douro= douriense, 
Estremadura= estremenho.

E) Douro= duriense, Trás-os-Montes= trans-
montando, Algarve= algario.

4 Quanto aos pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, é correto afirmar res-
pectivamente:

A) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

B) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam as pessoas gramaticais, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

C) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam o que delas se aproxima ou se dis-
tancia no espaço e no tempo, denotam as 
pessoas gramaticais.

D) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo, denotam o que lhes 
cabe ou pertence.

E) Denotam o que delas se aproxima ou se 
distancia no espaço e no tempo, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam as 
pessoas gramaticais.

5 Assinale a alternativa em que o pronome de-
monstrativo está em sua função anafórica:

A) Não sei o que fazer com isto.

B) O mal foi este: minha menina não sai de 
casa.

C) Acontecia coisas lindas naquele lugar.

D) Bons dias, meu comandante.

E) As meninas bebiam seus chás.

6 O pronome relativo pode:

A) Chamar a atenção para aquilo que disse-
mos ou que vamos dizer e para designar 
um hábito.

B) Aludir, a termos já mencionados, com pro-
nome relativo aquele ou este.

C) Apresentar forma variável e invariável.

D) Substituir um verbo.

E) Apresentar a forma a gente ou nós.

7 Entre os pronomes interrogativos que empre-
gamos para formular uma pergunta direta ou 
indireta, assinale os pronomes interrogativos 
que estão estreitamente ligados aos prono-
mes indefinidos:

A) Que, quem, qual, quantos.

B) Onde, aonde, me, lhe.

C) Quando, onde, aonde, tendo.

D) Estes, esses, aqueles, aquelas.

E) Tudo, toda, todos, todas.

8 Quanto ao tempo verbal é correto afirmar:

A) Tempo é a variação que indica a atitude 



da pessoa que fala em relação ao fato que 
enuncia.

B) Como em outras palavras o verbo não ad-
mite a variação singular e plural.

C) Os três tempos naturais são o presente, o 
pretérito e o futuro.

D) O presente é divisível, mas o pretérito e o 
futuro não se subdividem.

E) Os tempos verbais são chamados como 
subjuntivo, indicativo e imperativo.

9 Em qual oração a seguir a voz do verbo ex-
prime-se na forma passiva:

A) Pedro foi ferido por João.

B) João machucou o Pedro.

C) Não sinto o cheiro das flores.

D) João tentou subir os degraus.

E) As flores repeliam a todos daqui.

10 Quanto a flexão do verbo, podemos afirmar:

A) O verbo pode ser regular e irregular so-
mente.

B) Os regulares não se flexionam.

C) Os verbos irregulares são aqueles que apre-
sentam um tipo comum para seguir como 
modelo. Exemplo o verbo cantar, ver e sorrir.

D) Os verbos regulares flexionam-se de acor-
do com o paradigma, modelo que repre-
senta o tipo comum da conjugação.

E) São verbos regulares os que se afastam do 
paradigma de sua conjugação, como dar e 
estar.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  
é igual a:

A) 75

B) 35

C) 85

D) 55

E) 65

12 Considere a expressão . A 
forma mais reduzida dessa expressão será:

A) 3√2

B) 3√3

C) 2√3

D) 2√2
E) 3√2 + 2√3

13 A reta r passa pelos pontos (1, 2) e (3, 5). 
Qual é a equação dessa reta?

A) -3x + 2y + 1 = 0

B) 3x – 2y + 1 = 0

C) – 3x – 2y + 1 = 0

D) 3x + 2y + 1 = 0

E) 3x + 2y – 1 = 0

14 Considere a equação x2 – 5x = 0. Qual a so-
lução nos reais para x?

A) x = 0 ou x = - 5

B) x = 0

C) x = 0 ou x = 5

D) x = 5

E) Não há solução nos reais para x

15 O gráfico a seguir refere-se a uma função do 
segundo grau f:R→R. Analisando o gráfico, o 
domínio e a imagem da função são respecti-
vamente:

A) Domínio: [1, 3] e Imagem: [-1, 5]

B) Domínio: R e Imagem: [-1, 5]

C) Domínio: R e Imagem: R

D) Domínio: [0, 4] e Imagem: [-1, 5]

E) Domínio: R e Imagem: [-1, + )

16 Considere a função  Sabendo 
que seu domínio são todos os reais, qual é o 
gráfico que representa essa função:

A) Parábola côncava para cima

B) Reta decrescente

C) Parábola côncava para baixo

D) Reta constante 



E) Reta crescente

17 O conjunto verdade no campo dos reais de 
determinada inequação é estabelecido como 
S = {x ∈ R | -2 < x < -1 ou x > 1}. Nessas 
condições qual inequação satisfaz essa so-
lução?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18 No vestibular de inverno participaram 48.000 
candidatos, porém foram aprovados somente 
22.500 candidatos. Nessas condições pode-
-se afirmar que a razão entre o número de 
pessoas aprovadas em relação ao número de 
candidatos que participaram do vestibular é 
equivalente a:

A) 3/2

B) 7/22

C) 15/32

D) 19/42

E) 21/53

19 A empresa Líder fez um empréstimo a uma 
taxa de 4% ao mês pelo período de 6 meses. 
Ao término do período, o total dos juros re-
ferentes a operação foi de R$ R$ 50.000,00. 
Quanto a empresa Líder emprestou conside-
rando-se que a taxa de juros foi aplicada a 
juros simples?

A) R$ 205.444,44

B) R$ 208.333,30

C) R$ 207.777,70

D) R$ 206.666,60

E) R$ 201.990,25

20 Quando fatoramos uma expressão algébrica, 
encontramos uma forma simplificada dessa 
expressão. Nesse contexto, ao fatorar uma 
expressão algébrica temos como resultado 

(2a + 3x)2. Identifique a expressão algébrica 
que representa esse resultado:

A) 4a2 + 12ax + 9x3

B) 4a3 + 12ax + 9x2

C) 4a2 + 12ax + 9x2

D) 4a2 + 8ax + 9x2

E) 4a2 + 12ax + 3x2

CONHECIMENTOS GERAIS

21 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

22 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

23 A qual estado pertence as cidades de Gra-
mado e Canela, famosas pelas decorações 
que realizam nas festas natalinas?

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

24 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná



25 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tumblr

E) Wikipédia 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 
ENFERMEIRO - HOSPITAL

26 Ato de redução ou remoção parcial dos mi-
cro-organismos da pele, ou outros tecidos 
por métodos químico-mecânicos pode ser 
classificado como: 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A) Esterilização.

B) Assepsia.

C) Antissepsia.

D) Degermação.

E) Nenhuma das alternativas.

27 A técnica da sonda nasogástrica é utilizada 
para alimentar o paciente incapacitado. So-
bre este procedimento assinale a alternativa 
CORRETA.

A) Não orientar o paciente sobre o procedi-
mento.

B) Elevar a cabeceira da cama (posição 
fowler-45°) para evitar a aspiração de con-
teúdo gástrico

C) Deixar o tórax desprotegido e limpar as na-
rinas com gaze.

D) Calçar as luvas de procedimento após a 
colocação da sonda.

E) Medir a distância de introdução da sonda, 
colocando a extremidade da mesma do 
lóbulo da orelha a base da pirâmide nasal 
até o apêndice xifoide, mais 20 cm.

28 O principal músculo responsável por auxiliar 
o processo respiratório é o diafragma que 
está localizado no limite entre a cavidade to-
rácica e a cavidade abdominal. Sobre a res-
piração, é CORRETO afirmar que:

A) A bradipneia é a ausência periódica da res-
piração que pode ser causada por obstru-
ção mecânica das vias aéreas e pelas con-
dições que afetam o centro respiratório da 
região lateral do bulbo.

B) A dispneia é a capacidade de se respirar 
com facilidade em decúbito dorsal, fazendo 
uso de equipamentos auxiliares.

C) A ortopneia é um tipo de dispneia (falta de 
ar) que surge algum tempo após o paciente 
deitar-se na cama. 

D) Cheyne-Stokes é o termo que se refere à 
respiração rápida e superficial em 30 a 170 
segundos, intercaladas por períodos de ap-
neia.

E) Apnêustica é a respiração curta e entrecor-
tada seguida por uma expiração extrema-
mente prolongada. 

29 As cirurgias podem ser classificadas de acor-
do com a finalidade do tratamento cirúrgico, 
portanto é CORRETO afirmar que: 

A) Diagnóstica é a ressecção ou ablação de 
uma parte do órgão.

B) Ablativa é a exploração de um determina-
do órgão para o diagnóstico ser confirma-
do.

C) Reconstrutiva tem a finalidade de diminuir 
ou aliviar a intensidade da doença.

D) Construtiva tem a finalidade de restabele-
cer a capacidade funcional perdida ou dimi-
nuída em consequência da maior formação 
congênita.

E) Nenhuma das alternativas está correta.

30 Na terminologia cirúrgica o sufixo indica uma 
intervenção cirúrgica a ser realizada. A res-
peito destes termos, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A) Tomia significa “fazer uma nova boca”; co-
municar um órgão tubular ou oco com o ex-
terior.

B) Stomia significa incisão “corte” abertura de 
parede ou órgão.

C) Ectomia significa extirpar parcialmente ou 
totalmente um órgão.

D) Pexia significa suturar uma incisão.



E) Rafia significa fixação de uma estrutura 
corpórea.

31 A cefaleia, um sintoma comum que pode 
ocorrer em pós-operatórios onde se utiliza 
raquianestesia ou peridural, é causada pela 
saída de líquor durante a punção lombar rea-
lizada para a introdução do anestésico. Assi-
nale a alternativa que NÃO apresenta os cui-
dados e/ou orientações prescritos para esse 
caso.

I- Hidratar adequadamente por VO e/ou EV, 
bem como aplicar os analgésicos prescri-
tos.

II- Orientar o paciente para inspirar e expirar 
em um saco de papel, porque o dióxido de 
carbono diminui a irritação nervosa.

III- Orientar o paciente para colocar as mãos, 
com os dedos entrelaçados, sobre a inci-
são cirúrgica; ou utilizar-se de um traves-
seiro, abraçando-o e expectorando no len-
ço de papel.

IV- Elevar a cabeceira acima de 65 graus após 
12 horas de pós-operatório.

V- Realizar movimentos e deambulação pre-
coces, lateralizar a cabeça do paciente 
com vômito e não infundir soluções endo-
venosas pelos membros inferiores.

A) Alternativas I e II estão corretas.

B) Alternativas II, III e IV estão corretas.

C) Alternativas II, III, IV e V estão corretas.

D) Somente a alternativa II está correta.

E) Todas as alternativas estão corretas.

32 A hepatite origina-se de qualquer degenera-
ção do fígado por diversas causas, sendo as 
mais frequentes as infecções pelo vírus e o 
abuso do consumo de álcool ou outras subs-
tâncias tóxicas e outros medicamentos que 
possam vir a danificar o órgão em questão. 
Sobre esta afecção assinale a alternativa 
correta. 

A) Hepatite A está presente no sangue, no es-
perma e no leite materno, é considerada 
uma doença sexualmente transmissível.

B) Hepatite B ocorre via transmissão fecal oral 
entre indivíduos

C) Hepatite C ocorre pelo compartilhamento 
do material para uso de drogas, higiene 
pessoal.

D) Hepatite D ocorre via transmissão fecal 
oral, por meio de água e alimentos.

E) Hepatite E ocorre especificamente via rela-
ção sexual sem proteção

33 Assinale a alternativa CORRETA sobre o sis-
tema gênito urinário masculino:

A) Gônadas são órgãos em forma de vírgula, 
que se alojam ao longo da borda posterior 
dos testículos.

B) Ducto deferente é um par de glândulas 
ovais que se desenvolvem na parede ab-
dominal posterior do embrião.

C) Uretra é um tubo formado pela união dos 
ductos da vesícula seminal e deferente.

D) Epidídimos são formados pela reunião dos 
pequenos tubos testiculares. No seu interior 
acabam de amadurecer os espermatozoides. 
Nesta região eles permanecem por 3 dias 
para receberem as caudas e nutrientes.

E) Vesículas seminais é uma glândula única 
em forma de anel do tamanho aproximado 
de uma noz.

34 A Sistematização da Assistência de Enfer-
magem é importante porque catalisa as 
atividades, oferecendo um atendimento in-
dividualizado e contínuo capaz de fornecer 
elementos para as avaliações de toda equipe 
que assiste ao paciente, identificando preco-
cemente fatores que contribuam para o dese-
quilíbrio do indivíduo no tempo e no espaço 
diante das necessidades não atendidas ou 
atendidas parcialmente. Sendo assim, quais 
os passos para realização do processo de 
enfermagem? Assinale a sequência correta:

A) Histórico de enfermagem; diagnóstico de 
enfermagem; plano assistencial; plano de 
cuidados; evolução de enfermagem e prog-
nóstico.

B) Diagnóstico de enfermagem; plano assis-
tencial; plano de cuidados; evolução de 
enfermagem; prognóstico; histórico de en-
fermagem.

C) Prognóstico; histórico de enfermagem; 
diagnóstico de enfermagem; plano assis-
tencial; plano de cuidados; evolução de en-
fermagem.

D) Histórico de enfermagem; evolução de 
enfermagem; prognóstico; diagnóstico de 
enfermagem; plano assistencial; plano de 
cuidados.

E) Evolução de enfermagem; prognóstico; 
histórico de enfermagem; diagnóstico de 
enfermagem; plano assistencial; plano de 
cuidados.



35 Assinale a alternativa que apresenta a ordem 
correta sobre a formação do sistema tegu-
mentar.

A) Pele, epiderme, basófilos, glândulas sebá-
ceas.

B) Basófilos, pele, derme, tela subcutânea.

C) Pele, epiderme, derme, tela subcutânea. 

D) Epiderme, glândulas sebáceas, pelos e ba-
sófilos.

E) Pele, epiderme, derme, vulva. 

36 A Sistematização da Assistência de enferma-
gem (SAE) é a organização e execução do 
Processo de Enfermagem, com visão holís-
tica e composta por etapas inter-relaciona-
das, segundo a Lei 7498, de 1986 (Lei do 
Exercício Profissional). Para a aplicação do 
Processo de Enfermagem o enfermeiro pre-
cisa entender e aplicar conceitos e teorias 
apropriados das ciências de saúde, incluída 
a própria enfermagem.  O processo de enfer-
magem é sistemático e consiste em 5 passos, 
fases ou etapas, assinale a resposta correta:

A) Diagnóstico, implementação, avaliação, in-
vestigação, planejamento

B) Planejamento, diagnóstico, implementa-
ção, investigação, avaliação

C) Diagnóstico, investigação, implementação, 
avaliação, planejamento

D) Diagnóstico, planejamento, implementa-
ção, investigação, avaliação

E) Investigação, diagnóstico, planejamento, 
implementação, avaliação

37 As atribuições do enfermeiro na admissão do 
paciente na unidade de Centro Cirúrgico, ex-
ceto:

A) Verificar identidade do paciente e procedi-
mento programado

B) Avaliar exames pré-operatórios como: exa-
mes laboratoriais e estudos diagnósticos

C) Promover medidas de segurança colocan-
do grades, mantendo o ambiente tranquilo

D) Checar tempo de jejum

E) Avaliar estado emocional proporcionando 
apoio psicológico

38 A equipe de enfermagem na recuperação 
anestésica deve ser a mais qualificada pos-
sível, visando sempre ao melhor cuidado do 
paciente e sem se tornar generalista, ter um 
olhar especial para cada tipo de ato anestési-
co-cirúrgico e suas possíveis complicações. 
Por isso o enfermeiro no pós-operatório fica 
responsável pelas atribuições, exceto:

A) Receber o paciente da sala de operação 
com relato das intercorrências pelo enfer-
meiro do bloco cirúrgico (tipo de cirurgia 
realizada, equipe que atuou, anestésico 
utilizado, quantidade e tempo, etc.).

B) Posicionar o paciente no leito de acordo 
com o tipo de anestesia e cirurgia

C) Manter o setor preparado para recebimento 
do paciente da sala de operação

D) Manter material individual para aspiração 
das vias aéreas superiores

E) Observar constantemente aparelhos, moni-
tor, oximetro de pulso, aparelho de pressão 
não invasivo, etc.

39 Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), doença é qualquer perturbação ou 
anormalidade observada no funcionamento 
orgânico do indivíduo ou no seu comporta-
mento, quer no aspecto intelectual, quer do 
ponto de vista moral e social de tal forma, 
que lhe afete novamente o estado de bem 
estar geral sugestivo de saúde. Coloque V 
para verdade e F para falso as alternativas 
a seguir:

(   ) Doenças de contágio direto são aquelas 
que se adquirem pelo contato com o doente 
ou através do ar, água, solo ou alimentos e 
objetos contaminados.

(  ) Doenças hereditárias são aquelas que 
ocorrem em pequeno número de caso, em 
certa região ou localidade, como tuberculo-
se, hanseníase, difteria e tétano.

(  ) Doenças epidêmicas ou epidemias são 
aquelas que se alastram rapidamente por 
todo um país, continente ou até mesmo por 
todo mundo, como a gripe espanhola, a pes-
te negra e a AIDS.

(  ) Doenças endêmicas ou endemias são 
moléstias que afetam um grande número 
de pessoas em uma região, rotineiramente, 
como  malária, doença de chagas, doença do 
sono, esquistossomose entre outras.



(  ) Doenças congênitas são afecções de-
correntes de desvios do desenvolvimento 
embrionário e aquelas que são transmitidas 
de mãe para filho por via placentária, como 
a eritroblastose fetal e as mal formações de-
correntes da rubéola durante a gravidez.

A) V, F, V, F, V

B) V, V, F, F, V

C) V, F, V, F, F

D) V, F, F, V, V

E) F, F, V, V, F

40 Seu agente causador e a Salmonella Typhi, a 
transmissão é feita pela ingestão de água e 
alimentos contaminados. Seus sintomas são 
diarreia intensa com sangue, cólica, febre e 
úlcera intestinal:

A) Tétano

B) Coqueluche

C) Leptospirose

D) Tuberculose

E) Febre tifoide


