
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enfermeiro - ESF 

PORTUGUÊS 
 
01) Assinale a alternativa em que o vocábulo “que” 
possui valor morfológico de pronome relativo: 
a) Estudou tanto que passou no vestibular. 

b) Espero ansiosamente que venhas. 

c) Alegra-te, que as férias estão chegando. 

d) Estes anos felizes que não voltam mais. 

e) Fala-se que não existe paz no mundo. 

02) “Votou naquele candidato, embora pertencesse à 

oposição.” 

“Pesquisou muito para que a doença fosse solucionada.” 

”A reunião foi suspensa quando ele chegou.” 

”Ele chegou atrasado porque seu despertador não 

tocou.” 

O valor semântico das conjunções grifadas nas orações 

acima equivalem respectivamente a: 

a) Concessão, finalidade, tempo, causa. 

b) Condição, consequência, causa, tempo. 

c) Proporção, finalidade ,condição, tempo. 

d) Concessão, condição, tempo, consequência. 

e) Condição ,tempo, conformidade ,consequência. 

03) Assinale a opção que preenche corretamente as 
lacunas: 
Nós saímos ___ pé ___ pretexto de economizarmos 
gasolina, mas na verdade estávamos ___ procura de 
aventuras,  ___ concretizar sonhos. 
a) À-a-à-a 

b) A-a-à-a 

c) À-à-a-à 

d) A-à-a-à 

e) A-à-a-a 

04) Escolha a alternativa que preenche corretamente os 
espaços abaixo: 
______você não fez as compras que pedi? Esqueceu o 
dinheiro ou não entendeu o ______ de uma lista tão 
extensa? Acredito que é _____ você está sempre com a 
cabeça na lua. De fato, talvez esta seja a causa 
____esperei em vão. 
a) Por que, porque, porquê, por que 

b) Porque, por que, porque, porquê 

c) Por quê ,porquê, por que, porque 

d) Porquê, por que, porque, por que 

e) Por que, porquê, porque, por que. 

05) ”Mauro é um rapaz bem robusto.” 

“Este aluno é um santo, só falta se pendurar no 

ventilador.” 

“Seu olhar aterrador estilhaçou o copo sobre a mesa.” 

“Meteu-se em camisa de onze varas.” 

As figuras de linguagem presentes nas orações acima 

correspondem respectivamente a: 

a) Metonímia, metáfora, eufemismo, ironia. 

b) Ironia, anáfora, metáfora, metonímia. 

c) Eufemismo, ironia, hipérbole, metáfora. 

d) Metáfora, hipérbole, metonímia, hipérbole. 

e) Eufemismo, metáfora, metonímia, hipérbole. 

 

06) A alternativa que apresenta a separação correta das 

sílabas das palavras abaixo é: 

a) A-bso-lu-to, ob-so-le-to, psi-co-lo-gi-a. 

b) A-rris-ca-do, di-gno, p-neu. 

c) Su-ces-so, o-bs-tá-cu-lo, pa-ra-guai-o. 

d) En-xa-guei, ad-vo-ga-do, nas-cer. 

e) Ri-tmo, a-rra-sar, ga-li-nha. 

 

07) Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

com 7 letras e 6 fonemas: 

a) Crescer. 

b) Alguém. 

c) Admirar. 

d) Horrível. 

e) Auxílio. 

 

08) As palavras abaixo estão corretamente acentuadas 

na alternativa: 

a) Heróico, chapéu, anéis. 

b) Mecânico, colméia, órfão. 

c) Rúbrica, clímax, jóia. 

d) Látex, ímpar, herói. 

e) Jibóia, ânsia, lâmpada. 

 

09) O uso do hífen está correto nas palavras da 

alternativa: 

a) Inter-relação, super-homem, anti-inflamatório. 

b) Auto-estima, minissérie, autoescola. 

c) Contra-indicação, anti-séptico, pré-escolar. 

d) Arqui-inimigo, co-optar, semi-círculo. 

e) Contra-regra, extra-oficial, anti-higiênico. 

 

10) A alternativa que apresenta todas as palavras 

corretamente grafadas é: 

a) Xarope, chícara, garçom, socegado. 

b) Sanduíche, hambúrguer, ameicha, beringela. 

c) Xampu, muçarela, expiar, tacha. 

d) Eceção, obsessão, taxa, bucha. 

e) Sugeira, sargeta, selvagem, ajitar.   

 

 

MATEMÁTICA 

11) Se a letra x representa um número natural, a 
expressão algébrica que representa a terça parte de x 
somado com o sucessor de x é: 

a) 
𝑥

3
 + 1. 

b) 
𝑥

3
 + x + 1. 

c) 3x + 1. 

d) 
𝑥

3
+ 

𝑥

3
 + 1. 

e) 
𝑥

3
+  2𝑥. 

 
12) Sobre o conjunto dos números Reais, estão corretas 
as afirmações: 
I – O número raiz de sete é um número irracional, 
portanto é também um número real. 
II – O número 3/5 é um número racional, portanto é 
também um número real. 
III – Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é 
também racional e todo número racional é também um 
número real. 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
13) Observando as raízes abaixo, é correto afirmar que 
pertencem ao conjunto dos números racionais apenas: 

√𝟔, √𝟏𝟓, √𝟐𝟎, √𝟐𝟓, √𝟑𝟔, √𝟒𝟎, √𝟒𝟗 

a) √6,√20,√36,√40. 

b) √15,√25,√49. 

c) √25,√36,√49. 

d) √15, √20, √25, √40. 

e) √6, √15, √20, √25, √36, √40, √49. 



 
 
14) Dos números abaixo, NÃO pertence ao conjunto dos 
números reais apenas o número: 
a) 1,2121... 

b) √−1. 

c) - √1. 
d) 1/5. 
e) 1,1234... 
 
15) Sabendo-se que 1 hectômetro (1 hm) corresponde a 
100 metros e que 1 hectômetro ao quadrado 
corresponde a 1 hectare (1 ha), a área de uma fazenda 
que possui 3000 quilômetros quadrados, corresponde, 
em hectares, a: 
a) 20.000. 
b) 200.000. 
c) 2.000.000. 
d) 20.000.000. 
e) 200.000.000. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) Considerando o Decreto nº 204, de 17 de fevereiro 
de 2016, o qual define a lista nacional de notificação 
compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território, dentre as alternativas a seguir, quais 
doenças são de notificação imediata (até 24 horas)? 
a) Botulismo, cólera, ebola, hanseníase, coqueluche. 
b) Botulismo, cólera, febre amarela, hantavirose, febre 
maculosa. 
c) Cólera, ebola, hanseníase, sífilis, tuberculose. 
d) Óbito infantil, cólera, botulismo, HIV, leptospirose. 
e) Botulismo, HIV, leptospirose, dengue, rubéola. 
 
17) A Febre Amarela é uma doença: 
a) Infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário, 
que acomete pele e mucosa. 
b) Infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode 
variar desde um processo inaparente até formas graves. 
Sua ocorrência está relacionada às precárias condições 
de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores.  
c) Infecciosa febril aguda, causada por protozoários 
transmitidos por vetores.   
d) Infecciosa febril aguda, transmitida por vetores, que 
possui dois ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e 
urbano). Reveste-se da maior importância 
epidemiológica por sua gravidade clínica e elevado 
potencial de disseminação em áreas urbanas. 
e) Infecciosa febril aguda, de gravidade variável, 
podendo causar desde formas assintomáticas até formas 
graves com elevada taxa de letalidade. É causada por 
uma bactéria. 
 
18) A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, 
proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium 
leprae. Considerando a sua magnitude, potencial 
incapacitante e por acometer a faixa etária 
economicamente ativa, é necessário realização de ações 
para redução da carga da hanseníase no Brasil. As 
ações a serem desenvolvidas são: 
a) Educação em saúde, investigação epidemiológica 
para o diagnóstico oportuno de casos, tratamento até a 
cura, prevenção e tratamento de incapacidades, 
vigilância epidemiológica, exame de contatos, 
orientações e aplicação de BCG. 
b) Educação em saúde, vigilância epidemiológica, 
aplicação de BCG em todos os contatos, realização de 
fisioterapia, realização de exame dermatoneurológico, 
vigilância de contatos. 

c) Educação em saúde, realização de exames, aplicação 
de BCG, vigilância epidemiológica, busca ativa, 
atendimento de demanda espontânea. 
d) Busca ativa de casos novos, realização de fisioterapia, 
realização de exames, preenchimento da ficha de 
notificação no SINAN, tratamento de reações 
hansênicas, aplicação de BCG. 
e) Educação em saúde, busca ativa, aplicação de BCG 
em todos contatos, realização de exames 
dermatoneurológico, tratamentos de incapacidades, 
vigilância de contatos. 
 
19) A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde 
da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde. De acordo com os princípios e diretrizes 
gerais da atenção básica, é incorreto afirmar que: 
a) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a 
permitir o planejamento, a programação descentralizada 
e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais. 
b) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 
como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de 
atenção. 
c) Adscrever os usuários e desenvolver relações de 
vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a continuidade das ações 
de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 
d) Estimular a participação dos usuários como forma de 
limitar sua autonomia e capacidade na construção do 
cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do 
território.  
e) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a 
saber: integração de ações programáticas e demanda 
espontânea; articulação das ações de promoção à 
saúde. 

 
20) A flebite é definida como a inflamação de uma veia, a 
qual pode ser categorizada como química, mecânica ou 
bacteriana; no entanto, dois ou mais desses tipos de 
irritação ocorrem com frequência de maneira simultânea. 
A avaliação do grau da lesão é de grande importância 
para a cura da mesma. Sendo assim, qual alternativa 
contempla corretamente a definição do grau e critérios 
clínicos da flebite?  
a) Grau 1 – eritema do sítio de acesso, com ou sem dor. 
b) Grau 2 - dor no sítio de acesso com eritema; formação 
de estrias; drenagem purulenta. 
c) Grau 3 – dor em local de acesso; eritema e/ou edema; 
drenagem purulenta. 
d) Grau 4 – formação de estrias; cordão venoso palpável; 
ausência de drenagem purulenta. 
e) Grau 1 – sem sintomas clínicos. 

 
21) O pâncreas, que se localiza no abdome superior, 
exerce funções endócrinas, bem como exócrinas. As 
funções exócrinas incluem as secreções de enzimas 
pancreáticas no trato gastrintestinal (GI) através do ducto 
pancreático. As funções endócrinas incluem a secreção 
de insulina, glucagon e somatostatina diretamente na 
corrente sanguínea. Em relação ao glucagon, é correto 
afirmar que: 
a) Exerce um efeito hipoglicemiante ao interferir na 
liberação do hormônio do crescimento pela hipófise. 
b) Consiste em diminuir o nível de glicemia, permitindo a 
entrada de glicose nas células do fígado, músculo e 
outros tecidos, onde é armazenada como glicogênio ou 
utilizada para a produção de energia. 
c) Seu efeito consiste principalmente em elevar o nível 
de glicemia, convertendo o glicogênio em glicose no 



fígado. O glucagon é secretado pelo pâncreas em 
resposta a uma diminuição nos níveis de glicemia. 
d) Promove o armazenamento das gorduras no tecido 
adiposo e a síntese de proteínas em diversos tecidos do 
corpo. 
e) Não é secretado pelo pâncreas e atua inibindo a 
degradação da glicose armazenada, da proteína e dos 
lipídios. 
 
22) No diabetes tipo 1 a insulina exógena deve ser 
administrada durante toda vida, visto que o organismo 
perde a capacidade de produzi-la. Considerando as 
complicações da terapia com insulina, as afirmativas 
estão corretas, exceto: 
a) Reações alérgicas locais, lipo-hipertrofia. 
b) Resistência à insulina injetável, lipo-hipertrofia. 
c) Lipodistrofia causada por insulina, reações alérgica 
sistêmicas. 
d) Icterícia, lipodistrofia causada por insulina. 
e) Lipo-hipertrofia, lipodistrofia causada por insulina. 
 
23) O débito cardíaco refere-se ao volume de sangue 
bombeado por cada ventrículo durante determinado 
período. Em relação ao débito cardíaco, marque a 
alternativa correta. 
a) O débito cardíaco em um adulto em repouso é de 
cerca de 5 ℓ/min, porém varia muito, dependendo das 
demandas metabólicas do organismo. 
b) O débito cardíaco é calculado multiplicando-se o 
volume sistólico pela frequência cardíaca. 
c) O volume sistólico é o volume de sangue ejetado a 
cada batimento cardíaco. 
d) O volume sistólico de repouso médio é cerca de 70 
mℓ, e a frequência cardíaca é 60 a 80 bpm. O débito 
cardíaco pode ser afetado por alterações no volume 
sistólico ou na frequência cardíaca. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) Tratando-se de pulsos arteriais, os fatores a serem 
avaliados no exame do pulso são a frequência, ritmo, 
qualidade, configuração da onda do pulso e qualidade do 
vaso arterial. Marque a alternativa incorreta: 
a) É tão importante avaliar o ritmo do pulso quanto a 
frequência. As variações menores na regularidade do 
pulso são normais. 
b) Com o uso de escalas, o pulso deverá ser avaliado 
unilateralmente.  
c) A frequência de pulso pode aumentar durante a 
inalação e alentecer durante a expiração. Esse 
fenômeno, chamado de arritmia sinusal, ocorre mais 
comumente em crianças e adultos jovens. 
d) Os déficits de pulso comumente ocorrem com a 
fibrilação atrial, flutter atrial, contrações ventriculares 
prematuras e graus variados de bloqueio cardíaco. 
e) A configuração (contorno) do pulso transmite 
importantes informações. Nos pacientes com estenose 
da valva aórtica, a abertura da valva se mostra 
estreitada, reduzindo o volume de sangue ejetado para 
dentro da aorta. A pressão de pulso é estreita e o pulso 
parece fraco. 
 
25) O impulso elétrico que viaja através do coração pode 
ser visualizado por meio da eletrocardiografia, cujo 
produto final é um Eletrocardiograma (ECG). Cada fase 
do ciclo cardíaco é refletida por traçados específicos na 
tela de um monitor cardíaco ou em uma fita de papel 
gráfico de ECG. Para um ECG padrão de 12 derivações, 
10 eletrodos (6 sobre o tórax e 4 nos membros) são 
aplicados no corpo. Quais derivações correspondem aos 
eletrodos de membros e eletrodos torácicos, 
respectivamente? 
a) Eletrodos de membros fornecem as seis primeiras 
derivações: derivações I, II, II, aVR, aVL e aVF. Os 

eletrodos torácicos fornecem as derivações V ou 
precordiais, V1 a V5. 
b) Eletrodos torácicos fornecem as seis primeiras 
derivações: derivações I, II, III, aVR, aVL e aVF. Os 
eletrodos de membros fornecem as derivações V ou 
precordiais, V1 a V6. 
c) Eletrodos de membros fornecem as seis primeiras 
derivações: derivações I, II, III, aVR, aVL e aVF. Os 
eletrodos torácicos fornecem as derivações V ou 
precordiais, V1 a V6. 
d) Eletrodos torácicos fornecem as derivações V ou 
precordiais, V1 a V6. Eletrodos de membros fornecem as 
derivações I, II, II, aVR, aVL e aVF. 
e) Eletrodos torácicos fornecem quatro derivações: I, II, 
III e aVR. Eletrodos de membros fornecem as derivações 
V1 a V6, aVL e aVf. 
 
26) A diarreia refere-se a uma frequência aumentada de 
evacuações (mais de três por dia), quantidade 
aumentada de fezes (mais de 200 g/dia) e alteração da 
consistência das fezes (i. e., aumento da liquidez das 
fezes). A diarreia está habitualmente associada à 
urgência, desconforto perianal, incontinência ou uma 
combinação desses fatores. Os tipos de diarreia incluem 
as diarreias secretora, osmótica, disabsortiva, infecciosa 
ou exsudativa.  Os conceitos dos tipos de diarreia estão 
corretamente descritos nas afirmativas abaixo, exceto: 
a) A diarreia osmótica ocorre quando a água é atraída 
para o intestino pela pressão osmótica de partículas não 
absorvidas, lentificando a reabsorção de água. Pode ser 
causada pela deficiência de lactase, disfunção 
pancreática ou hemorragia intestinal. 
b) A diarreia disabsortiva combina ações mecânicas e 
bioquímicas, inibindo a absorção efetiva de nutrientes, 
manifestada por marcadores de desnutrição, que incluem 
a hipoalbuminemia. Os baixos níveis séricos de albumina 
levam ao edema da mucosa intestinal e formação de 
fezes líquidas. A diarreia infecciosa resulta de agentes 
infecciosos que invadem a mucosa intestinal. 
c) A diarreia osmótica ocorre quando a água é atraída 
para o intestino pela pressão osmótica de partículas não 
absorvidas, aumentando a reabsorção de água. Pode ser 
causada pela deficiência de lactase, disfunção 
pancreática ou hemorragia intestinal. 
d) A diarreia exsudativa é causada por alterações na 
integridade da mucosa, perda epitelial ou destruição 
tecidual por radiação ou quimioterapia. 
e) A diarreia secretora, que frequentemente está 
associada a toxinas e neoplasias, é causada pelo 
aumento na produção e secreção de água e eletrólitos 
pela mucosa intestinal no lúmen intestinal. 
 
27) Durante as etapas de coleta de dados e diagnósticos 
do processo de enfermagem, os enfermeiros coletam 
dados de um paciente (ou família/grupo/comunidade), 
processam-nos em informações e, em seguida, 
organizam em categorias significativas de conhecimento, 
também conhecidas como diagnósticos de enfermagem. 
A coleta dos dados proporciona a melhor oportunidade 
para os enfermeiros estabelecerem uma relação 
terapêutica real com o paciente. Em outras palavras, 
coletar dados é uma atividade intelectual e interpessoal. 
A coleta de dados envolve múltiplas etapas; marque a 
alternativa que contempla todas essas etapas: 
a) O diagnóstico de enfermagem “constitui a base para a 
seleção de intervenções de enfermagem para o alcance 
de resultados que são de responsabilidade dos 
enfermeiros”. O processo de enfermagem costuma ser 
descrito como gradual; na realidade, porém, um 
enfermeiro vai e volta nas etapas do processo. 
b) Um diagnóstico de enfermagem precisa conter todos 
os tipos de indicadores diagnósticos (isto é, 
características definidoras, fatores relacionados e/ou 



fatores de risco). Diagnósticos com foco no problema 
contêm características definidoras e fatores relacionados. 
Os diagnósticos de promoção da saúde costumam ter 
apenas as características definidoras, ainda que possam 
ser usados fatores de risco, se melhorar a compreensão 
do diagnóstico. 
c) Coleta de dados inicial (coleta de dados, análise dos 
dados, agrupamento das informações), possíveis 
diagnósticos (considerar todos os diagnósticos possíveis 
que combinem com as informações disponíveis), coleta 
de dados em profundidade (coleta de dados focada, 
análise dos dados, confirmação ou rejeição dos possíveis 
diagnósticos), diagnóstico de enfermagem (determinação 
dos diagnósticos de enfermagem prioritários). 
d) A coleta de dados não é papel fundamental dos 
enfermeiros e não exige uma compreensão dos 
conceitos de enfermagem, nos quais são elaborados os 
diagnósticos. Coletar dados com a única finalidade de 
preencher um formulário obrigatório ou uma tela de 
computador é perda de tempo e, com certeza, não 
oferece suporte ao atendimento individualizado dos 
pacientes. 
e) Coleta de dados inicial (coleta de dados, análise dos 
dados, agrupamento das informações), possíveis 
diagnósticos (considerar todos os diagnósticos possíveis 
que combinem com as informações disponíveis), coleta 
de dados em profundidade (coleta de dados focada, 
análise dos dados, confirmação ou rejeição dos possíveis 
diagnósticos), planejamento e intervenção (determinação 
dos diagnósticos de enfermagem prioritários). 
 
28) A vacina BCG previne tuberculose, principalmente as 
formas graves, como meningite tuberculosa e 
tuberculose miliar e é indicada de rotina a partir do 
nascimento até os 5 anos de idade. Quais as outras 
indicações da referida vacina? 
a) Pessoas de qualquer idade que convivem com 
portadores de hanseníase, estrangeiros ainda não 
vacinados e que estejam de mudança para o Brasil.  
b) Pessoas imunodeprimidas e recém–nascidos de mães 
que usaram medicamentos que possam causar 
imunodepressão do feto durante a gestação. 
c) Pessoas de qualquer idade que convivem com 
portadores de hanseníase, estrangeiros vacinados e que 
estejam de mudança para o Brasil. 
d) Pessoas de qualquer idade que convivem com 
portadores de tuberculose, estrangeiros vacinados e que 
estejam de mudança para o Brasil. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Em relação à vacina da Hepatite A, é correto afirmar: 
a) A idade máxima para aplicação da vacina é até 2 
anos. 
b) É realizada uma dose aos 2 anos de idade e um 
reforço aos 4 anos de idade. 
c) É realizada uma dose aos 15 meses ou até 4 anos, 11 
meses e 29 dias. 
d) É realizada uma dose aos 15 meses apenas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
30) O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma 
lesão precursora, curável na quase totalidade dos casos. 
Trata-se de anormalidades epiteliais conhecidas como 
neoplasias intraepiteliais cervicais de graus II e III (NIC 
II/III), além do adenocarcinoma in situ (AIS). Na atual 
nomenclatura citológica brasileira, a adequabilidade da 
amostra é definida como satisfatória ou insatisfatória. É 
considerada insatisfatória a amostra cuja leitura esteja 
prejudicada pelas razões expostas abaixo:  
a) Material acelular ou hipocelular (menos de 10% do 
esfregaço). Leitura prejudicada (mais de 75% do 
esfregaço) por presença de: sangue, piócitos, artefatos 

de dessecamento, contaminantes externos ou intensa 
superposição celular. 
b) Material celular ou hipocelular (menos de 50% do 
esfregaço). Leitura prejudicada (mais de 35% do 
esfregaço) por presença de: sangue, piócitos artefatos de 
dessecamentos, contaminantes externos ou intensa 
superposição celular. 
c) Material acelular ou intracelular. Leitura prejudicada 
por presença de sangue apenas. 
d) Material celular e intracelular. Leitura prejudicada por 
presença de sangue e contaminantes externos apenas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
31) Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de 
gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto e, 
posteriormente a esse período, a periodicidade deve ser 
pactuada com a família a partir das necessidades 
evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de 
proteção. Cabe lembrar que a visita domiciliar não é 
apenas uma atribuição do agente comunitário, pois toda 
a equipe faz uso dessa prática, podendo a primeira 
consulta do RN e da puérpera ocorrer em domicílio, 
conduzida pelo(a) médico(a) e/ou enfermeiro(a). Quais 
os objetivos da primeira visita ao recém-nascido? 
 a) Desenvolvimento da parentalidade; melhoria de 
alguns problemas de comportamento da criança 
(segundo os pais); melhoria no desenvolvimento 
cognitivo de grupos específicos, tais como os prematuros 
e os recém-nascidos de baixo peso; redução de lesões 
não intencionais; melhoria na detecção e no manejo da 
depressão pós-parto; melhoria na prática da 
amamentação. 
b) Desenvolvimento da parentalidade; ter contato olho a 
olho; aumento de lesões não intencionais; melhoria na 
detecção e no manejo da depressão pós-parto; melhoria 
na prática da amamentação. 
c) Desenvolvimento da parentalidade; melhoria de alguns 
problemas de comportamento da criança (segundo os 
pais); melhoria no desenvolvimento cognitivo de grupos 
específicos, tais como os prematuros e os recém-
nascidos de baixo peso; aumento de lesões não 
intencionais; melhoria na detecção e no manejo da 
depressão pós-parto; melhoria na prática da 
amamentação. 
d) Desenvolvimento da parentalidade; facilitar o acesso 
ao serviço de saúde; identificar sinais de perigo à saúde 
da criança; aumento de lesões não intencionais. 
e) Desenvolvimento da parentalidade; aumento de lesões 
não intencionais; melhoria na detecção e no manejo da 
depressão pós-parto; melhoria na prática da 
amamentação; história familiar de perda auditiva 
congênita. 
 
32) A Atenção Básica tem como um de seus princípios 
possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao Sistema de 
Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado 
em saúde mental. Entendemos que as práticas em saúde 
mental na Atenção Básica podem e devem ser realizadas 
por todos os profissionais de Saúde, o que unifica o 
objetivo dos profissionais para o cuidado em saúde 
mental. Quais ações podem ser realizadas por todos os 
profissionais da Atenção Básica? 
a) Proporcionar ao usuário um momento para 
pensar/refletir. 
b) Exercitar a habilidade da empatia. Exercer boa 
comunicação. 
c) Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer. 
Acolher o usuário e suas queixas emocionais como 
legítimas.  
d) Oferecer suporte na medida certa; uma medida que 
não torne o usuário dependente e nem gere no 
profissional uma sobrecarga. Reconhecer os modelos de 
entendimento do usuário. 



e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
33) Sobre o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, estabelecido pela Resolução nº 
311/2007, do Conselho Federal de Enfermagem, 
analise as afirmativas a seguir, relacionadas ao sigilo 
profissional, empregando V para as verdadeiras e F 
para as falsas: 
I - O profissional de enfermagem, intimado como 
testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, 
se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o 
segredo. 
II - O segredo profissional referente ao menor de idade 
deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja 
solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor 
tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos 
em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo. 
III - Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional, 
exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o 
consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu 
representante legal. 
IV - Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob 
sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo 
profissional. 
V - Permanece o dever mesmo quando o fato seja de 
conhecimento público e em caso de falecimento da 
pessoa envolvida. 
a) F, F, F, F, F. 
b) F, V, F, V, F. 
c) V, V, V, V, F. 
d) V, V, V, V, V. 
e) F, V, V, V, F. 
 
34) Entende-se por traumatismo as lesões sofridas por 
qualquer tecido dentro de sua integridade anatômica e 
vivência celular. A maioria dos traumatismos é de origem 
extrínseca, violenta e de natureza acidental ou 
intencional. Os traumatismos superficiais abertos 
constituem as feridas, que podem ser classificadas de 
diversas formas. Marque a alternativa que corresponde à 
natureza do agente vulnerante: 
I - Feridas incisas: são aquelas produzidas por agentes 
cortantes, afiados, capazes de cortar a pele produzindo 
ferida linear, com bordas regulares e pouco 
traumatizadas. O exemplo clássico é a ferida cirúrgica. 
II - Feridas contusas: são aquelas produzidas por objeto 
de natureza geralmente romba, capaz de romper a 
integridade da pele, produzindo feridas irregulares, 
retraídas e com bordas muito traumatizadas. Essas 
feridas vão desde as simples lacerações até as 
complexas com sangramento, contaminação e perda de 
substância. 
III - Feridas perfurantes: são aquelas cujo objeto é 
geralmente fino e pontiagudo, capaz de perfurar a pele e 
tecidos subjacentes, produzindo lesão cutânea 
puntiforme ou linear, de bordas regulares ou não. A 
profundidade atingida não pode ser estabelecida à 
simples inspeção. 
IV - Feridas penetrantes: são as de mesmas 
características das anteriores, cujo objeto é capaz de 
perfurar os tecidos e penetrar numa cavidade natural do 
organismo. Apresentam formato externo variável, 
geralmente linear ou puntiforme. 
V - Feridas transfixantes: constituem uma variedade de 
ferida perfurante ou penetrante, na qual o objeto 
vulnerante é capaz de penetrar e atravessar os tecidos 
de determinado órgão em toda a sua espessura. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II, IV e V estão corretas. 
c) Apenas I, III, IV e V estão corretas.  
d) Apenas I, II e V estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
35) Para o tratamento de feridas agudas e crônicas são 
utilizados variados tipos de cobertura, dentre elas o 
hidrocolóide, que é amplamente utilizado. Sobre os 
benefícios dessa cobertura: 
I - Estimula a angiogênese e o desbridamento autolítico. 
Acelera o processo de granulação tecidual. 
II - Não requer troca diária. 
III - Não Promove isolamento térmico. Não pode ser 
usado em associação de AGE. Requer troca diária. 
IV - Protege terminações nervosas, reduzindo a dor. 
Promove isolamento térmico. 
V - Requer curativo secundário, aumenta o risco de 
infecção, pois a camada externa atua como barreira 
térmica, microbiana e mecânica. 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas III e V estão incorretas. 
c) Apenas III e V estão corretas. 
d) Apenas V está correta. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


