
CADERNO DE PROVA 

ENFERMEIRO 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
 

 
 

CANELINHA, 16 de julho de 2017. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) A indicação mais importante do 
Monitoramento contínuo da Glicose (MCG) é 
facilitar os ajustes na conduta terapêutica, com 
o objetivo de melhorar o controle glicêmico. Os 
referidos ajustes incluem, EXCETO: 
a) Substituição da insulina rápida pelo análogo de 
insulina ultrarrápida ou adição de aplicações 
adicionais de insulina de ação rápida ou de 
análogo de insulina de ação ultrarrápida; 
b) Troca da insulina Regular por um análogo de 
insulina de longa duração ou inclusão de 
aplicações adicionais de insulina Regular; 
c) Ajustes de doses de insulinas basal e prandial; 
d) Alterações na composição de carboidratos da 
dieta. 
 
12) “Imediatamente após perceber que se trata 
de parto em posição "invertida", prepare-se 
para segurar a criança, deixando-a descansar 
sobre sua mão e antebraço, de barriga para 
baixo. Em determinado momento, pernas, 
quadril, abdômen e tórax estarão fora da vagina, 
faltando apenas a exteriorização da cabeça, o 
que pode ser, às vezes, demorado. Se isso 
acontecer, puxe a cabeça da criança. Para evitar 
que ela seja asfixiada no canal do parto, crie 
passagem de ar segurando o corpo do recém-
nascido com uma das mãos e inserindo os dedos 
indicador e médio da outra mão no canal vaginal 
da mãe, de tal maneira que a palma da mão 
fique virada para a criança. Corra os dedos 
indicador e médio ao redor do pescoço da 
criança até encontrar o queixo. Introduza os dois 
dedos abrindo espaço entre o queixo e a parede 
do canal vaginal. Quando encontrar o nariz, 
separe os dedos suficientemente para colocá-los 
um a cada lado do nariz e empurre a face, 
criando espaço pelo qual o ar possa penetrar. 
Mantenha os dedos nessa posição até a saída 
total da cabeça. Essa é a única ocasião em que o 
socorrista deverá tocar a área vaginal, 
naturalmente calçando luvas estéreis.” 
Analise o texto acima e assinale a alternativa 
que indique o trecho do texto que traz 
informações INCORRETAS: 



a) “Em determinado momento, pernas, quadril, 
abdômen e tórax estarão fora da vagina, faltando 
apenas a exteriorização da cabeça...”; 
b) “Se isso acontecer, puxe a cabeça da criança.”; 
c) “Corra os dedos indicador e médio ao redor do 
pescoço da criança até encontrar o queixo.”; 
d) “Mantenha os dedos nessa posição até a saída 
total da cabeça. Essa é a única ocasião em que o 
socorrista deverá tocar a área vaginal...”. 
 
13) Responda V para verdadeiro e F para falso 
com relação às alterações anatômicas 
encontradas na gestante: 
( ) Até a 10ª semana de gestação (2º mês), 
o útero encontra-se confinado na bacia, estrutura 
óssea que protege o feto nesse período.  
( ) A partir da 11ª semana, o útero começa 
a ficar palpável no abdômen e, por volta de 15 
(vinte) semanas (4º mês), está ao nível da cicatriz 
umbilical.  
( ) À medida que a gestação vai chegando 
ao final, o útero vai ocupando praticamente todo 
o abdômen, chegando ao nível dos arcos costais 
aí pela 36ª semana (9º mês).  
( ) O útero crescido fica mais evidente no 
abdômen e, consequentemente, ele e o feto, 
mais expostos a traumas diretos e possíveis 
lesões. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) V – V – F – F; 
b) V – F – V – F; 
c) F – V – F – V; 
d) F – F – V – V. 
 
14) A máscara facial simples deve cobrir a boca e 
o nariz. O corpo da máscara em si coleta e 
armazena oxigênio entre as inspirações do 
paciente e, a expiração se faz através de orifícios 
laterais ou pela própria borda da máscara. A 
variação de entrada de ar de uma máscara 
simples é de: 
a) 3 a 8 l/min para se obter uma oxigenação 
satisfatória; 
b) 5 a 12 l/min para se obter uma oxigenação 
satisfatória; 
c) 7 a 15 l/min para se obter uma oxigenação 
satisfatória; 
d) 10 a 20 l/min para se obter uma oxigenação 
satisfatória. 

15) As Máscaras de arrastamento de ar 
funcionam como um Venturi. O ar é arrastado 
pela força de cisalhamento nos limites do fluxo 
de jato de oxigênio que passa através de um 
orifício. Analise as cores dos pinos e a 
concentração de oxigênio fornecida pelas 
Máscaras tipo Venturi e assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Azul – 24%; Amarelo – 28%; Branco – 31%; 
Verde – 35%; Rosa – 40%; Laranja 50%; 
b) Azul – 24%; Amarelo – 30%; Branco – 33%; 
Verde – 38%; Rosa – 44%; Laranja 50%; 
c) Azul – 25%; Amarelo – 30%; Branco – 35%; 
Verde – 40%; Rosa – 45%; Laranja 50%; 
d) Azul – 28%; Amarelo – 31%; Branco – 38%; 
Verde – 45%; Rosa – 50%; Laranja 65%. 
 
16) As principais atividades de enfermagem para 
o diagnóstico de Padrão Respiratório Ineficaz 
são, EXCETO:  
a) A manutenção de decúbito elevado; 
b) Observação de alterações do estado mental, 
do padrão respiratório, das alterações da 
frequência cardíaca, da perfusão periférica; 
c) Observação do reflexo de tosse, náuseas, 
capacidade de deglutição; 
d) A realização de aspiração 
oral/nasotraqueal/endotraqueal, o estímulo à 
tosse, à restrição hídrica e à mudança de 
decúbito. 
 
17) Sobre as alterações fisiológicas do 
envelhecimento sobre o sistema pulmonar, 
analise as alternativas e assinale a que traz 
informações INCORRETAS: 
a) O padrão respiratório pode ser influenciado 
pela frequência respiratória, volume corrente, 
relação entre tempos de inspiração e expiração e 
movimentos coordenados da musculatura 
respiratória; 
b) O envelhecimento acarreta alterações 
significantes que levam a alterações da função 
pulmonar fisiológica, porém, não patológica. 
Observa-se comprometimento da eficiência das 
trocas gasosas, em decorrências do aumento da 
via aérea e da superfície alveolar; 
c) O aumento da complacência torácica, a 
redução da complacência pulmonar e a 
diminuição da força dos músculos respiratórios 
restringem a capacidade vital;  



d) O transporte de oxigênio para os tecidos 
diminui, ocasionando redução do débito cardíaco, 
da massa muscular corpórea, do volume alveolar 
e alteração da relação ventilação/perfusão. O 
declínio dos vários índices da velocidade de fluxo 
é o principal evento observado na capacidade 
ventilatória dos idosos. 
 
18) Analise as afirmativas sobre o Diagnóstico de 
Enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz: 
I- O padrão respiratório ineficaz é definido pela 
North American Nursing Diagnosis Association, 
como: “inspiração e/ou expiração que não 
proporciona ventilação adequada”. Está 
relacionado a causas diversas, que podem incluir 
problemas cardíacos, neurológicos, psicológicos, 
levando ao comprometimento da função 
pulmonar.  
II- Encontra-se inserido no domínio 
respiração/ventilação definido como: “produção, 
conservação, gasto ou equilíbrio de recursos 
energéticos ventilatórios”; e nas classes 
cardiovasculares/pulmonares, definido por 
“mecanismos cardiopulmonares que dão suporte 
à atividade/repouso”. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa I está correta; 
b) Apenas a afirmativa II está correta; 
c) As afirmativas I e II estão corretas; 
d) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 

b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 


