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CARGO: ENFERMEIRO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENFERMEIRO 

21 - Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamenta o exercício da Enfermagem, afirma que o  

enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente. 

I - Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública 

e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

II - Organização e direção dos serviços de Saúde e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 

empresas prestadoras desses serviços; 

III -  Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 

Enfermagem; 

IV -  Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Saúde; 

V - Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

Está Correto o que se afirma na alternativa: 
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a) I, II e IV 

b) II, III e V 

c) I, III e V 

d) III, IV e IV 

e) I, IV e V 

22 - A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

próxima da vida das pessoas   eve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da  ede de Atenção    a de e orienta-se pelos princípios, 

EXCETO: 

a) Universalidade 

b) Acessibilidade  

c) Vínculo 

d) Humanização 

e) Descontinuidade do cuidado 

23 - A equipe da Estratégia Saúde da família caracteriza-se pela existência de equipe 

multiprofissional composta por, no mínimo: 

a) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde suficiente para cobrir 100% da população cadastrada. 

b) Médico especialista em obstetrícia, enfermeiro especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e Cirurgião dentista. 

c) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde suficiente para cobrir 85% da população cadastrada. 
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d) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família, 2 auxiliares ou técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde suficiente para cobrir 85% da  população cadastrada. 

e) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde suficiente para cobrir 85% da  população cadastrada e Assistente social. 

24 –  s   cleos de Apoio    a de da  am lia   A    foram criados com o o jetivo de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. São constituídos 

por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Sobre o NASF está 

correto o que se afirma em:  

a) Os profissionais do NASF devem ser cadastrados em no máximo três unidades de saúdes, 

localizadas preferencialmente dentro do território de atuação das equipes de Saúde da Família. 

b) O ministério da Saúde recomenda a existência de uma unidade de saúde ou serviço de saúde 

específicos para a equipe de NASF. 

c) Cada NASF 1 realiza suas atividades vinculado a, no mínimo, 15 e, no máximo, 25 equipes 

de Saúde da Família e/ou equipes de atenção básica para populações específicas. 

d) Cada NASF 1 realize suas atividades vinculadas a, no mínimo, 8 e, no máximo, 15 equipes 

de Saúde da Família. 

e) Os profissionais do NASF devem ser cadastrados em uma única unidade de saúde, localizada 

preferencialmente dentro do território de atuação das equipes de Saúde da Família. 

25 - As ações de prevenção de doenças são caracterizadas por: 

a) Ações que visam aumentar a saúde e o bem-estar geral, não direcionadas especificamente a 

uma doença ou desordem.  

b) Ações para evitar o surgimento de doenças especificas, reduzindo sua incidência e 

prevalência, através do conhecimento epidemiológico.  

c) Ações que envolvem o diagnóstico e o tratamento de doenças. 
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d) Ações que visam a recuperação parcial ou total das capacidades perdidas como resultado da 

doença, objetivando a reintegração do indivíduo no seu ambiente social e em sua atividade 

profissional. 

e) Ações que visam identificar um paciente sob o risco de medicalização excessiva, para 

protegê-lo de novas invasões médicas, e para sugerir intervenções eticamente aceitáveis. 

26 - O Sistema de Informação em Saúde (SIS)é mecanismo de coleta, processamento, análise e 

transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de 

saúde. O SIS é composto por diferentes  u sistemas, que produzem uma enorme quantidade de 

dados referentes   atividades setoriais em sa de, gerando grandes  ancos de dados nacionais  

Assinale a alternativa que contém os sistemas de informação sobre mortalidade, nascimento e das 

doenças de notificação compulsória. 

a) SIAB, PACS, PEC 

b) NAO, BPA, PNSB 

c) SISAB, e-SUS, PSE 

d) SIM, SINASC, SINAN 

e) PMAQ, PNPIC, DAB 

27 - Paciente diabética com prescrição de insulina NPH 25 unidades, pelo médico da unidade da 

Estratégia da Saúde da Família   a consulta de enfermagem, a paciente manifestou interesse em 

fazer a autoaplicação da insulina        enfermeiro deverá orientar a paciente a: 

a) A insulina pode ser aplicada no abdome, parte posterior e lateral das coxas, parte externa e 

superior dos braços e região glútea. 

b) Anotar a data de abertura no frasco de insulina, e descarta-lo após dois meses da abertura, 

porque a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. 

c) Ficar atenta para o tempo de ação intermediária, com pico entre   e    horas e duração de at  

18 horas. 

d) Ficar atenta aos possíveis efeitos adversos da insulina NPH, tais como hiperglicemia, 
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aumento de peso, edema, distúrbio do sono e cefaleia. 

e) Reutilizar a agulha até sentir que a mesma está rombuda, fazendo a limpeza da mesma com 

um algodão embebido em álcool. 

28 - A hipertensão arterial sist mica   A     uma condição cl nica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações 

funcionais e  ou  estruturais dos  rgãos-alvo (Coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a 

alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares. O 

acompanhamento do paciente hipertenso é um dos objetivos das equipes da Estratégia Saúde da 

Família, para isso sua pressão deve ser aferida periodicamente. Para que o resultado da aferição seja 

fidedigno deve-se utilizar manguitos com Câmara inflável (cuff) adequada para a circunferência do 

braço de cada pessoa, assim para um adulto onde a circunferência do braço varia de 27 a 34 cm deve-

se utilizar um manguito:  

a) com 10 cm de largura e 17 de comprimento 

b) com 10 cm de largura e 20 cm de comprimento 

c) com 16 cm de largura e 32 cm de cumprimento 

d) com 12 cm de largura e 23 cm de cumprimento 

e) com 16 cm de largura e 40 cm de cumprimento 

29 - O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Quando 

realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 

associações comunitárias, entre outros, o Processo de Enfermagem corresponde ao usualmente 

denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem e organiza-se em cinco etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes: 

a) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de 

Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. 

b) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Avaliação de Enfermagem, 

Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem e Implementação. 
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c) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de 

Enfermagem, Avaliação de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem e Implementação. 

d) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de 

Enfermagem, Implementação, Planejamento de Enfermagem e Avaliação. 

e) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Avaliação de Enfermagem, 

Planejamento de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem e Implementação. 

30 - A vacina Rotavirus Humano é indicada na prevenção de diarreias por rotavírus. Sua 

apresentação é em seringa unidose com 1,5 ml, que deve ser administrada por via 

a) Intramuscular 

b) Intradérmica 

c) Oral 

d) Subcutânea 

e) Nasal 

31 - A vacina contra a Hepatite B está disponível para todas as faixas etárias sendo que o  esquema 

completo consiste em: 

a) 3 doses sendo a  segunda dose após  45 dias da primeira dose  e a terceira dose 180 dias após 

a segunda dose. 

b) 2 doses, sendo a segunda dose após 60 dias da primeira dose. 

c) 2 doses, sendo a segunda após 120 dias da segunda dose. 

d) dose única. 

e) 3 doses sendo a  segunda dose após  30 dias da primeira dose  e a terceira dose 180 dias após 

a primeira dose. 

32 - O risco de morte súbita em crianças no primeiro ano de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses, 

deve ser mencionado para os pais e ou cuidadores das crianças e que e a melhor maneira de prevenir 

esses casos   colocando a criança para dormer:  
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a) Em decúbito lateral direito 

b) Em posição supina 

c) Em decúbito lateral esquedo 

d) Em decúbito ventral 

e) Em posição de Trendelemburg 

33 -  isitas domiciliares, feita por enfermeiro, são recomendadas  s fam lias de gestantes e de 

crianças na primeira semana p s-parto e, posteriormente a esse per odo, a periodicidade deve ser a 

partir das necessidades evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de proteção   m todas as 

visitas domiciliares,   fundamental que o profissional de enfermagem sai a identificar sinais de 

perigo   sa de da criança, que são: 

I- Respiração acima de 60mrm;  

II- Temperatura menor que 35, 5 C; 

III- Criança mamar a cada duas horas; 

  -  requ ncia card aca acima de     pm; 

V- Batimentos de asas do nariz; 

Está Correto o que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) II, III, IV 

c) I, II e V 

d) I, II e IV 

e) III, IV e V 

34 - Considera-se ferida qualquer lesão que leve   solução de continuidade da pele   uanto   

natureza do agente vulnerante, as feridas são classificadas em feridas incisas, contusas, perfurantes, 

penetrantes e transfixantes. As feridas contusas são aquelas: 
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a) produzidas por objeto de natureza geralmente romba, capaz de romper a integridade da pele, 

produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas.  

b) feita por objeto geralmente fino e pontiagudo, capaz de perfurar a pele e tecidos subjacentes, 

produzindo lesão cutânea puntiforme ou linear, de bordas regulares ou não.  

c) produzidas por agentes cortantes, afiados, capazes de cortar a pele produzindo ferida linear, 

com bordas regulares e pouco traumatizadas.  

d) que constituem uma variedade de ferida perfurante ou penetrante, na qual o o jeto 

vulnerante   capaz de penetrar e atravessar os tecidos de determinado  rgão em toda a sua 

espessura. 

e) feita por o jeto que   capaz de perfurar os tecidos e penetrar numa cavidade natural do 

organismo. Apresentam formato externo variável, geralmente linear ou puntiforme. 

35 - Sobre a coleta do material para o exame citopatol gico do colo do  tero, está correto o que se 

afirma em: 

a) A qualidade do e ame citopatol gico e, portanto, a coleta, o acondicionamento e o transporte 

das amostras conduzidos de forma adequada não são fundamentais para o sucesso das ações de 

rastreamento. 

b) O exame pode ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue não  prejudica o 

diagnóstico citopatológico. 

c) A coleta do material deve ser realizada na ectoc rvice e na endoc rvice em l minas 

separadas. 

d) A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 

48 horas antes da coleta, pois essas substâncias recobrem os elementos celulares dificultando a 

avaliação microscópica, prejudicando a qualidade da amostra para o e ame citopatol gico  

e) Para coleta na ectoc rvice utiliza-se pinça Kocher longa. 

36 - A administração de medicamentos por via intramuscular        procedimento frequentemente 

realizado na prática de enfermagem, e envolve uma série de decisões complexas relacionadas ao 

volume a ser injetado, medicação a ser administrada, técnica de administração, seleção do local e 
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dispositivos. A escolha do local de aplicação da IM requer correta identificação de grupos de 

músculos por meio da identificação correta de características anatômicas. O local  considerado de 

primeira escolha para injeções IM, uma vez que evita a punção acidental de vasos sanguíneos e 

nervos, havendo poucos relatos de complicações associadas, é: 

a)  orsogl teo 

    entrogl tea 

c) Glúteo 

d) Vasto Lateral 

e) Deltoide 

37 - Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente 

sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A 

lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. São classificadas 

em Lesão por Pressão por estágios 1, 3, 4, 4, 5, dependendo das suas características. As 

características da Lesão por Pressão Estágio 3 são: 

I- Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente 

em pele de cor escura. 

II- Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. 

III- Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de 

granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. 

IV- Podem ocorrer descolamento e túneis. 

V- Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso. 

Esta correto o que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) I, II e III 

c) III, IV e V 
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d) II, III e V 

e) II, IV e V 

38 - A assist ncia pr -natal adequada é fundamental para a diminuição da mortalidade materna e 

infantil. São funções do enfermeiro no pré-natal de baixo risco, Exceto:  

a)  olicitar e ames complementares de acordo com o protocolo local de pr -natal; 

b) Realizar testes rápidos; 

c) Orientar a vacinação das gestantes (contra tétano e hepatite B); 

d) Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes 

faltosas; 

e) Avaliar e tratar as gestantes que apresentam sinais de alarme; 

39 - A dengue   uma doença fe ril aguda, de etiologia viral, de evolução  enigna na forma clássica e 

grave quando se apresenta na forma hemorrágica. O principal vetor da dengue é o mosquito Aedes 

aegypti. Em relação   susceti ilidade e imunidade   dengue esta correto, Exceto: 

a) A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal. 

b) A resposta primária se dá em pessoas não e postas anteriormente ao flavivírus, e o título de 

anticorpos se eleva lentamente. 

c) A resposta secundária se dá em pessoas com infecção aguda por dengue, mas que tiveram 

infeção prévia por flavivírus, e o título de anticorpos se eleva rapidamente em níveis altos. 

d) A imunidade não   permanente para um mesmo sorotipo. 

e) A susceti ilidade   fe re hemorrágica da dengue não está totalmente esclarecida. 

40 - A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências 

como injúria, incapacidade, institucionalização e morte, que são resultado da com inação de alta 

incid ncia com alta susceti ilidade   les es   s fatores de risco podem ser divididos em intrínsecos e 

extrínsecos, dentre os intrínsecos temos: 

I- Sexo feminino; 

II- Bordas de tapetes, principalmente, dobradas; 
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III- Imobilidade; 

IV- Quedas precedentes; 

V- Roupas compridas, arrastando pelo chão; 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e IV 

b) I, IV e V 

c) II, III e IV 

d) III, IV e V 

e) I, II e III 

 


