
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFERMEIRO 

MATEMÁTICA 

01) Na tabela abaixo estão representadas as  idades de 
um grupo de amigos que sempre se reúnem após o 
trabalho: 

Nomes Idade 

MARCOS 22 

PAULO 21 

RICARDO 24 

RAFAEL 25 

 
Considerando que um quinto elemento se junte ao grupo 
e sua idade seja 27 anos, a média das idades do grupo 
será de: 
a) 22,5 anos. 
b) 23 anos. 
c) 23,8 anos. 
d) 24 anos. 
e) 25,3 anos. 
 
02) Em determinado concurso, um candidato acertou 15 
questões de matemática e errou 5. A razão entre o 
número de acertos e o numero de questões é: 
a) 1/3. 
b) 3/4. 
c) 1/5. 
d) 1/4. 
e) 3/5. 
 
03) Em uma progressão geométrica de 7 termos, onde o 
primeiro termo é 2 e o último termo é 1.458, a razão é 
igual a: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
e) 6. 
 
04) É correto afirmar que 0,032 hectômetros 
correspondem a: 
a) 3,2 metros. 
b) 32 metros. 
c) 320 metros. 
d) 3200 metros. 
e) 32.000 metros. 
 

05) A matriz transposta da matriz  A =  [
2 3
−1 4

] é dada 

por: 

a)[
−2 −3
1 −4

]. 

b) [
4 −1
3 2

]. 

c) [
1 0
0 1

]. 

d) [
2 −1
3 4

]. 

e) [
0 1
1 0

]. 

 
 
06) Sobre números complexos, não é correto afirmar 
que: 
a) i2 = -1. 
b) i4 = -1. 
c) i5 = i. 
d) i8 = 1. 
e) i10 = -1. 
 
07) A razão entre a idade de dois irmãos é 3/4. Se a 
idade do irmão mais novo é 30 anos, a idade do outro 
irmão é: 
a) 32. 

b) 35. 
c) 36. 
d) 38. 
e) 40. 
 
08) As afirmações abaixo se referem ao sistema de 
medidas: 
I – 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 
II – 10 gramas correspondem a 0,1 quilogramas. 
III – 100 milímetros correspondem a 10 centímetros. 
Estão corretas as afirmações: 
a) apenas I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
09) Dos números abaixo, o único que não pertence ao 
conjunto dos números racionais é: 
a) 1/2. 
b) -1. 
c) 0. 
d) 1,1203... 
e) 1,1212... 
 
10)  Sobre geometria, não é correto afirmar que: 
a) Pontos colineares são pontos que pertencem a retas 
diferentes. 
b) Por um único ponto passam infinitas retas. 
c) Segmentos congruentes são aqueles segmentos que 
têm a mesma medida. 
d) Segmentos adjacentes são aqueles que possuem em 
comum apenas uma extremidade e não têm outros 
pontos em comum. 
e) Ponto médio é o ponto que divide uma reta em dois 
segmentos congruentes. 
 
 

PORTUGUÊS 
 
11) Dadas as palavras: 
I- Cauvo. 
II- Couro. 
III- Aumeirão. 
Quanto à ortografia, a(s) palavra(s) corretamente 
grafada(s) é (são): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
12) Dadas as palavras: 
I- Suspensso. 
II- Discurso. 
III- Socego. 
Quanto à ortografia, está (estão) incorreta(s): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
13) Analise as orações: 
I- Adorei sua sombrancelha, amiga! 
II- Agiram com tanta intencidade que me assustei. 
III- Meu cachorro-quente é sem salsicha! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 



 
14) Analise as orações: 
I- Esse trajeto é muito perigoso. 
II- Os bandidos foram presos em fragrante. 
III- Fiz a viagem dos meus sonhos! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
15) Dadas as orações: 
I- A pobre mulher já estava velinha de tudo. 
II- Sempre compro este estrato com ervas medicinais. 
III- A extração foi muito dolorosa sem os anestésicos 
prescritos. 
A alternativa incorreta ortograficamente é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
16) Analise a oração: 
“Churrasquear é uma arte que os gaúchos bem 
conhecem.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 42 letras e 39 fonemas. 
c) 43 letras e 39 fonemas. 
d) 43 letras e 38 fonemas. 
e) 43 letras e 37 fonemas. 
 
17) Analise a oração: 
“Os animais que sofrem maus tratos ficam 
irreconhecíveis.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 39 letras e 39 fonemas. 
c) 38 letras e 36 fonemas. 
d) 38 letras e 37 fonemas. 
e) 38 letras e 38 fonemas. 
 
18) Dadas as orações: 
I- Gostava de crianças, além disso, precisava do 
emprego. 
II- Não só Isabela, como também Isadora, partiram para 
a Islândia sem data para voltar. 
III- Estava ansiosa pelo que viria acontecer. 
A alternativa que apresenta conjunção aditiva é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
19) Dadas as orações: 
I- Chorei muito, apesar de tudo, ainda sofro por nós dois. 
II- Sabia de todas as complicações, não obstante, 
mantinha a fé. 
III- Rezava todas as manhãs, ou seja, acordava com o 
terço na mão. 
A alternativa que não apresenta conjunção adversativa é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
20) Analise as orações: 
I- Embora tivesse dinheiro, era uma pessoa muito 
agradável. 

II- À medida que estudo, descubro que não sei de nada. 
III- Como tinha previsto, não durou muito aquele 
relacionamento. 
A sequência correta quanto à oração subordinada 
adverbial é: 
a) Condicional, causal, conformativa. 
b) Concessiva, condicional, conformativa. 
c) Concessiva, proporcional, conformativa. 
d) Proporcional, consecutiva, temporal. 
e) Consecutiva, causal, temporal. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A enfermagem é uma profissão baseada no cuidado 
e bem estar dos indivíduos, com base nos direitos 
humanos das relações interpessoais. Nessa área, a ética 
estaria relacionada à qualidade dos serviços prestados 
pelo profissional, que tem como direitos, de acordo com 
o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: 
a) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e 
ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 
éticos e dos direitos humanos. 
b) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais, que dão sustentação à sua prática profissional. 
c) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 
d) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
leva em consideração a necessidade e o direito de 
assistência em enfermagem da população, os interesses 
do profissional e de sua organização. Na Seção I do 
Código, que trata das relações com a pessoa, família e 
coletividade, estão elencados os deveres e as 
responsabilidades do profissional. Não se encaixa 
nesses deveres e responsabilidades: 
a) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, 
éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e 
coletividade e do desenvolvimento da profissão. 
b) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem 
em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso 
de suspensão das atividades profissionais decorrentes 
de movimentos reivindicatórios da categoria. 
c) Registrar no prontuário do paciente as informações 
inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 
d) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência 
de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência. 
e) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a 
assistência prestada. 
 
23) Em relação às Políticas de Saúde, o art. 198 da 
Constituição Federal estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado 
de acordo com as diretrizes de: 
I- Descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo. 
II- Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
III- Participação da comunidade. 
IV- Incremento de sua área de atuação pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 



d) I, II e IV. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24)  De acordo com o art. 200 da Constituição Federal, 
compete ao sistema único de saúde: 
a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
b) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
c) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 
d) Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25) As leis 8.080/90 e 8.142/90 são leis orgânicas de 
saúde que regulamentam: 
a) Hospitais particulares. 
b) Clínicas particulares. 
c) Equipes de enfermagem. 
d) Equipes de médicos especializados. 
e) O Sistema Único de Saúde. 
 
26) A Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, de 
05/11/2002, se refere: 
a) Ao Serviço Hospitalar. 
b) Ao Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de 
Urgência e Emergência. 
c) Aos Hospitais de Referência. 
d) Ao serviço terceirizado. 
e) À saúde da equipe de enfermagem (enfermeiro, 
técnicos e auxiliares). 
 
27) A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006: 
a) Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política 
Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da 
implantação de Serviços de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) em municípios e regiões de todo o 
território brasileiro. 
b) Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido 
Pacto. 
c) Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a 
ser implantada em todas as unidades federadas, 
respeitadas as competências das três esferas de gestão. 
d) Deve estabelecer a Política Nacional de Atenção às 
Urgências, composta pelos sistemas de atenção às 
urgências estaduais, regionais e municipais. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 
reorganização da atenção básica no país, de acordo com 
os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sua equipe 
multiprofissional é de extrema importância, devendo ser 
composta por: 
a) Médico generalista ou especialista em Saúde da 
Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro 
generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar 
ou técnico de enfermagem; agentes comunitários de 
saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os 
profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista 
generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar 
e/ou técnico em Saúde Bucal. 
b) Enfermeiro especialista em Saúde da Família e 
auxiliar ou técnico de enfermagem. 
c) Médico especialista em Saúde da Família e enfermeiro 
especialista em Saúde da Família. 
d) Médico generalista ou especialista em Saúde da 
Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro 
generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar 
ou técnico de enfermagem. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29) A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) é a organização e execução do processo de 
Enfermagem com visão holística e é composta por 
etapas inter-relacionadas, segundo a Lei 7.498, de 
25/06/86 (Lei do Exercício Profissional). Trata-se de uma 
atividade privativa: 
a) Da equipe de enfermagem. 
b) Da equipe multidisciplinar. 
c) Do Enfermeiro. 
d) Do Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
e) Da equipe médica. 
 
30) O processo de Enfermagem indica um trabalho 
profissional específico com uma série de ações 
dinâmicas e inter-relacionadas e aponta a adoção de um 
determinado método ou modo de fazer, organizado em 
cinco etapas: 
a) Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 
Implementação, Avaliação de Enfermagem. 
b) Coleta de dados de médicos, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 
Implementação, Avaliação de Enfermagem. 
c) Coleta de dados de médicos, Diagnóstico Médico, 
Planejamento de Enfermagem, Implementação, 
Avaliação de Enfermagem. 
d) Coleta de dados de médicos, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento Médico, Implementação, 
Avaliação de Enfermagem. 
e) Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 
Implementação, Avaliação Médica. 
 
31) A hanseníase é uma doença crônica e 
infectocontagiosa. Qual é o agente etiológico? 
a) Trypanosoma cruzi. 
b) Chikungunya. 
c) Mycobacterium leprae. 
d) Aedes aegypti. 
e) Anopheles. 
 
32) As Doenças ou infecções sexualmente 
transmissíveis, também conhecidas por DST ou IST, são 
doenças infecciosas transmitidas essencialmente pelo 
contato sexual (oral, vaginal e anal) sem o uso de 
camisinha masculina ou feminina. Qual das doenças 
abaixo não é uma DST: 
a) Sífilis. 
b) Cancro mole. 
c) Condiloma acuminado ou HPV. 
d) Herpes genital. 
e) Candidíase. 
 
33) Desinfecção significa a ação ou processo de 
desinfectar algo ou alguém. Pode ser de alto, médio ou 
baixo nível, dependendo do objeto que será 
desinfectado. Quais são princípios ativos usados como 
desinfectantes? 
a) Formaldeído. 
b) Iodo. 
c) Cloro. 
d) Álcool etílico 70%, como o isopropílico, 92%. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
34) O que se entende por esterilização? 
a) Destruição de todas as formas de vida microbiana 
(vírus, bactérias, esporos, fungos, protozoários e 
helmintos) por um processo que utiliza agentes químicos 
ou físicos. 
b) Ação ou processo de desinfectar algo ou alguém. 
c) Eliminação parcial de micro-organismos. 



d) Limpeza (mecânica) do alvo em questão, que 
compreende a remoção da sujidade. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
35) Utiliza-se na esterilização por meios químicos: 
I- Formaldeído, glutaraldeído, óxido de etileno. 
II- Peróxido de hidrogênio, ácido peracético, plasma de 
peróxido de hidrogênio. 
III- Vapor saturado sob pressão, calor seco, radiação 
ionizante. 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) III apenas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
36) A pneumonia é um processo inflamatório que envolve 
as vias aéreas terminais e os alvéolos pulmonares 
causados por agentes infecciosos, podendo levar a 
complicações, tais como: 
a) Derrame pleural e atelectasia. 
b) Insuficiência renal. 
c) Cefaleia intensa e constipação. 
d) Vômitos e diarreias frequentes. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
37) As infecções do trato urinário (ITU) são classificadas 
conforme a localização (inferior e superior) e pelo grau 
de complicação e são causadas por micro-organismos 
patogênicos no trato urinário. São infecções mais 
comuns do trato urinário inferior: 
a) Nefrite intersticial e prostatite. 
b) Cistite, prostatite e uretrite. 
c) Pielonefrite aguda e uretrite. 
d) Pielonefrite Crônica e cistite. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
38) Alguns comportamentos ligados à saúde podem 
ajudar ou evitar ITUs ou a recorrência delas. Em relação 
a essa afirmativa, alguns cuidados devem ser tomados, 
como: 
a) Higiene da região genital. 
b) Ingestão hídrica: ingerir quantidades liberais de 
líquidos diariamente para expulsar as bactérias. 
c) Hábitos miccionais: urinar a cada 2 a 3 horas durante 
o dia. 
d) Urinar após ato sexual. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
39) É de fundamental importância o profissional de 
enfermagem, pois presta assistência a pacientes que 
necessitam de cuidados. O profissional enfermeiro é 
preparado para analisar criticamente a situação de cada 
paciente e investigar problemas que possam prejudicá-lo, 
sempre buscando soluções através de diversos métodos 
científicos. Ao abordar uma paciente gestante, o que 
deve ser observado pela equipe para que se possa 
realizar um pré-natal adequado? 
a) Idade da gestante. 
b) Condições sócio-econômicas. 
c) Uso de drogas. 
d) Uso contínuo de remédios. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
40) Durante a consulta de pré-natal da gestante no posto 
de saúde, determinados aspectos devem ser avaliados e 
alguns procedimentos devem ser realizados para o 
melhor acompanhamento da paciente, que podem incluir: 
a) Sinais vitais. 
b) Ganho de peso. 
c) Aumento uterino. 
d) Ausculta de batimentos fetais. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


