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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

ENFERMEIRO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 
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01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa 

do Windows 8: 

 

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por arquivos pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+W. 

II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por configurações pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+F. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do 

Windows 8: 

 

I. O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu 

aplicativo para ler correio eletrônico chama-se 

Email. 

II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura 

e instalações de aplicativos testados, aprovados e 

garantidos pela Microsoft como funcionais e livres 

de spywares ou adwares. 

III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas 

pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é 

pelo atalho Ctrl+Alt+Esc. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e 

atalhos do MS Word: 

 

I. Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir 

ou esconder sua barra de ferramentas. 

II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar 

o atalho Ctrl+Shift+C. 

III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos 

Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com 

que o texto não apareça na tela nem na impressão. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas o itens II e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o itens I e III são verdadeiros. 

 

 
 

19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário digitou a fórmula 

=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193. 

II. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário também poderá utilizar 

=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também 

obterá o mesmo resultado de 193. 

III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula 

=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após 

teclar Enter será igual a 5. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Os itens I e II são falsos. 

(C) Os itens I e III são falsos. 

(D) Os itens II e III são falsos. 

 

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na 

internet, URL, Links e Sites: 

 

I. Cookies são arquivos de textos criados pelo 

servidor Web e enviado como resposta ao acesso a 

uma determinada página pelo cliente. 

II. Como os sites consultam livremente o diretório de 

cookies eles podem representar uma 

vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário. 

III. Todos os recursos presentes na Internet são 

localizados por meio de um endereço único 

conhecido como URL.  

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

 

INFORMÁTICA                                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O profissional de enfermagem exerce suas 

atividades com competência para a promoção do 

ser humano na sua integralidade, de acordo com os 

princípios da ética e da bioética. São proibições ao 

profissional de enfermagem, exceto: 

 

(A) Negar assistência de enfermagem em situações de 

urgência, emergência, epidemia, desastre e 

catástrofe, desde que não ofereça risco a 

integridade física do profissional. 

(B) Registrar e assinar as ações de Enfermagem que 

não executou, bem como permitir que suas ações 

sejam assinadas por outro profissional. 

(C) Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao 

patrimônio das organizações da categoria. 

(D) Abster-se de revelar informações confidenciais de 

que tenha conhecimento em razão de seu exercício 

profissional. 

 

22) São deveres do profissional de enfermagem, 

exceto: 

 

(A) Participar da prática multiprofissional e 

interdisciplinar com responsabilidade, autonomia 

e liberdade, observando os preceitos éticos e legais 

da profissão. 

(B) Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, 

notificações, citações, convocações e intimações do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem. 

(C) Respeitar os princípios éticos e os direitos autorais 

no processo de pesquisa, em todas as etapas. 

(D) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se 

julgar técnica, científica e legalmente apto para o 

desempenho seguro para si e para outrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) A caracterização das infrações éticas e 

disciplinares e a aplicação das respectivas 

penalidades regem-se pelo Código de Ética de 

Enfermagem, sem prejuízo das sanções previstas 

em outros dispositivos legais. São penalidades a 

serem impostas pelos Conselhos Federal e 

Regionais de Enfermagem, exceto: 

 

(A) Multa. 

(B) Banimento da Enfermagem. 

(C) Censura. 

(D) Advertência verbal. 

 

24) O processo de Enfermagem é um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de 

Enfermagem e a documentação da prática 

profissional e organiza-se em: 

 

(A) Duas etapas. 

(B) Três etapas. 

(C) Quatro etapas. 

(D) Cinco etapas. 

 

25) A operacionalização e documentação do Processo 

de Enfermagem evidencia a contribuição da 

Enfermagem na atenção à saúde da população, 

aumentando a visibilidade e o reconhecimento 

profissional. Sobre o assunto, analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I. 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. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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II. O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de 

Enfermagem não participam da execução do 

Processo de Enfermagem, sendo esta atividade 

privativa do Enfermeiro. 

III. Na fase Diagnóstico de Enfermagem ocorre a 

realização das ações ou intervenções determinadas 

na etapa de Planejamento de Enfermagem. 

IV. O Processo de Enfermagem deve estar baseado num 

suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 

estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 

planejamento das ações ou intervenções de 

enfermagem 
 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

(A) Uma. 

(B) Duas. 

(C) Três. 

(D) Quatro. 

 

26) O gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de 

Saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e 

implementados a partir de bases científicas e 

técnicas, normativas e legais, com o objetivo de 

minimizar a produção de resíduos e proporcionar 

aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, 

de forma eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 

recursos naturais e do meio ambiente. Sobre o 

assunto, não se pode afirmar que: 

 

(A) O gerenciamento deve abranger todas as etapas de 

planejamento dos recursos físicos, dos recursos 

materiais e da capacitação dos recursos humanos 

envolvidos no manejo dos RSS. 

(B) Todo gerador deve elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 

PGRSS, baseado nas características dos resíduos 

gerados e na classificação constante do Apêndice I, 

estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS. 

(C) O manejo dos RSS é entendido como a ação de 

gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e 

extra estabelecimento, desde a geração até a 

disposição final 

(D) A etapa de acondicionamento consiste na 

separação dos resíduos no momento e local de sua 

geração, de acordo com as características físicas, 

químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos.  

 

27) Nos serviços de saúde, são classificados como do 

grupo C o seguintes tipos de resíduos: 

 

(A) Comum. 

(B) Infectante. 

(C) Pérfuro-cortantes. 

(D) Radioativos. 

 

28) Sobre a notificação compulsória de doenças, não se 

pode afirmar que: 

 

(A) A notificação compulsória, independente da forma 

como realizada, também será registrada em 

sistema de informação em saúde. 

(B) A notificação compulsória é obrigatória para os 

médicos, outros profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados de 

saúde, que prestam assistência ao paciente. 

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de 

saúde pública de notificação compulsória pode ser 

realizada à autoridade de saúde por qualquer 

cidadão que deles tenha conhecimento. 

(D) A notificação compulsória imediata deve ser 

realizada pelo profissional de saúde ou 

responsável pelo serviço assistencial que prestar o 

primeiro atendimento ao paciente, em até 48 

(quarenta e oito) horas desse atendimento, pelo 

meio mais rápido disponível. 
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29) A notificação compulsória semanal será feita à 

Secretaria de Saúde do Município do local de 

atendimento do paciente com suspeita ou 

confirmação de doença ou agravo de notificação 

compulsória. São doenças ou agravos de 

notificação compulsória semanal, exceto: 

 

(A) Síndrome da Rubéola Congênita. 

(B) Tuberculose. 

(C) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV). 

(D) Febre de Chikungunya. 

 

30) Para fins de controle de infecção hospitalar, não 

são classificados como pacientes críticos: 

 

(A) Pacientes de berçário de alto risco. 

(B) Pacientes com doenças crônicas degenerativas. 

(C) Pacientes hemato-oncológicos. 

(D) Pacientes queimados. 

 

31) A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais 

importante para a prevenção e controle das 

infecções hospitalares. Sobre o assunto, não se 

pode afirmar que: 

 

(A) O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos 

antes e após contatos que envolvam mucosas, 

sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou 

excreções. 

(B) As mãos constituem a segunda maior via de 

transmissão de microrganismos durante a 

assistência prestada aos pacientes. A duração do 

procedimento de lavagem de mãos deve ser de 20 

a 30 segundos. 

 

 

(C) A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes 

quanto necessária, durante a assistência a um 

único paciente, sempre que envolver contato com 

diversos sítios corporais, entre cada uma das 

atividades. 

(D) A lavagem e anti-sepsia cirúrgica das mãos é 

realizada sempre antes dos procedimentos 

cirúrgicos. 
 

32) A paciente Maria Carolina compareceu à consulta 

de enfermagem de pré natal e informou que a Data 

da sua última Menstruação (DUM) foi em 

20/01/2018. Sendo assim, a Data Provável do 

Parto (DPP) de Maria Carolina será em: 
 

(A) 20/10/2018. 

(B) 23/10/2018. 

(C) 27/10/2018. 

(D) 29/10/2018. 

 

33) Foi solicitada a administração de 2.500 ml de soro 

glicosado a 5%, em 24 horas, para um determinado 

paciente. O gotejamento aproximado por minuto 

será de: 
 

(A) 30 gotas/minuto. 

(B) 35 gotas/minuto. 

(C) 42 gotas/minuto. 

(D) 47 gotas/minuto. 

 

34) Um comprimido de determinado medicamento 

(0,25mg) foi diluído em 20 ml de água. Foi 

solicitada a administração ao paciente de 0,10 mg. 

Sendo assim, a quantidade de solução (água 

+medicamento diluído), em ml, a ser aspirada é 

igual a: 
 

(A) 5,0 ml. 

(B) 8,0 ml. 

(C) 10,0 ml. 

(D) 12,5 ml. 
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35) O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das 

gestações que cursam com critérios de risco, o que 

aumenta significativamente nestas gestantes a 

probabilidade de intercorrências e óbito materno 

e/ou fetal. O seguinte fator de risco pode indicar o 

encaminhamento da gestante ao pré-natal de alto 

risco: 

 

(A) Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, 

outras colagenoses). 

(B) Ganho ponderal inadequado. 

(C) Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-

termo ou malformado. 

(D) Macrossomia fetal. 

 

36) São orientações à gestante com queixa de náuseas 

e vômitos, exceto: 

 

(A) Aumentar a ingestão de líquidos durante as 

refeições. 

(B) Consumir uma dieta fracionada (alimentar-se 

várias vezes ao dia). 

(C) Evitar frituras, gorduras e alimentos com cheiros 

fortes ou desagradáveis. 

(D) Ingerir alimentos sólidos pela manhã, como 

bolacha de água e sal 

 

37) São artigos médico- hospitalares que devem ser 

submetidos ao processo de esterilização, exceto: 

 

(A) Espéculo vaginal. 

(B) Borracha para aspiração. 

(C) Bisturi. 

(D) Fibra ótica. 

 

 

 

 

38) O artigo médico hospitalar encontra-se 

incorretamente classificado em: 

 

(A) Inalador - Semi-crítico 

(B) Jarro- Não crítico. 

(C) Ambú- Crítico. 

(D) Termômetro- Não crítico. 

 

39) Para a realização de prova de hipersensibilidade, 

como o PPD (teste de tuberculina), a via de 

administração de medicamentos a ser escolhida 

deverá ser: 

 

(A) Oral. 

(B) Intramuscular. 

(C) Subcutânea. 

(D) Intradérmica. 

 

40) A via de administração de medicamentos mais 

utilizada para a administração de anticoagulantes 

(ex. heparina) e outras drogas que necessitam de 

absorção lenta e contínua, denomina-se: 

 

(A) Endovenosa. 

(B) Intramuscular. 

(C) Oral. 

(D) Subcutânea. 

 

41) Considerando as medidas de preventivas das  

Infecções da Corrente Sanguínea (ICS), assinale a 

alternativa incorreta:  

 

(A) Higienizar as mãos antes e após a inserção de 

cateteres e para qualquer tipo de manipulação dos 

dispositivos. 

(B) O uso de luvas não substitui a necessidade de 

higiene das mãos. 
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(C) Usar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%) 

quando as mesmas estiverem visivelmente sujas. 

(D) No cuidado específico com cateteres 

intravasculares, a higiene das mãos deverá ser 

realizada antes e após a inserção, remoção, 

manipulação ou troca de curativo. 

 

42) Sobre a tricotomia e as medidas de  prevenção das 

infecções cirúrgicas, assinale a alternativa correta:  
 

(A) Deve ser feita de rotina.  

(B) Deve-se fazê-la 12 horas antes da cirurgia.  

(C) O uso de laminas é o mais indicado.  

(D) Deve ser feita fora da sala de cirurgia.  

 

43) Assinale a alternativa que não está de acordo com 

as técnicas utilizadas para realização do exame 

físico: 
 

(A) Na inspeção dinâmica pede-se para que o paciente 
faça alguns movimentos, observando com atenção 
e foco no segmento. 

(B) Na percussão, o som timpânico transmite a 

sensação de dureza e resistência, em todas as 

regiões desprovidas de ar, como osso e fígado.  

(C) A palpação permite a identificação de modificações 

de textura, espessura, consistência, sensibilidade, 

volume e dureza. 

(D) Na ausculta o estetoscópio deve ser colocado sobre 

a pele nua.  

 

44) Com base na classificação de diagnósticos de 

enfermagem (NANDA) e considerando as etapas na 

passagem da coleta de dados ao diagnóstico, 

assinale a alternativa que não está presente na 

coleta de dados em profundidade:  
 

(A) Coleta de dados focada. 

(B) Análise dos dados.  

(C) Agrupamento das informações. 

(D) Confirmação ou rejeição dos possíveis 

diagnósticos. 

45) A execução do Processo de Enfermagem deve ser 

registrada formalmente, envolvendo os seguintes 

aspectos, exceto:  

 

(A) A íntegra dos dados coletados sobre a pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença.  

(B) Os diagnósticos de enfermagem acerca das 

respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde 

e doença. 

(C) As ações ou intervenções de enfermagem 

realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 

identificados.  

(D) Os resultados alcançados como consequência das 

ações ou intervenções de enfermagem realizadas.  

 

46) Sobre o Planejamento de Enfermagem, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) É a determinação dos resultados que se espera 

alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às 

expectativas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde 

e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem.  

(B) É a determinação dos resultados que se espera 

alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde e doença, 

identificadas na etapa do Histórico de Enfermagem. 
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(C) É a determinação dos resultados que se espera 

alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às 

expectativas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde 

e doença, identificadas na etapa de Avaliação de 

Enfermagem. 

(D) É a determinação dos resultados que se espera 

alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde e doença, 

identificadas na etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem.  

 

47) De acordo com a Resolução do COFEN 543/2017, 

o dimensionamento do quadro de profissionais de 

enfermagem deve basear-se em características 

relativas, exceto:  
 

(A) À classificação de risco.  

(B) Ao serviço de saúde.  

(C) Ao serviço de enfermagem. 

(D) Ao paciente.  

 

48) O manual de enfermagem tem por finalidade 

esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações 

de enfermagem, constituindo um instrumento de 

consulta. Considerando a afirmativa assinale a 

alternativa incorreta:  
 

(A) O conteúdo do manual é determinado pela 

necessidade de informação existente na unidade 

onde será implantado.  

(B) O manual deve ser submetido à revisão e 

atualização regularmente.  

(C) O manual deve ser um elemento facilitador das 

ações de enfermagem.  

(D) O manual é um instrumento que prioriza o 

trabalho individualizado, independente da equipe.  

49) Considerando as necessidades do paciente com 

Pancreatite, faz-se necessário incluir no 

planejamento de enfermagem a melhoria da 

integridade cutânea. Assinale a alternativa que não 

justifica este cuidado:  

 

(A) Estado nutricional deficiente. 

(B) Acumulo de amônia no sangue.  

(C) Imobilidade do paciente. 

(D) Uso de drenos. 

 

50) Em pacientes com Diverticulite, o monitoramento 

das potenciais complicações devem constar nas 

prescrições de enfermagem. Assinale a alternativa 

que não apresenta um sinal de complicação: 

 

(A) Dor abdominal aumentada e sensibilidade 

acompanhada de rigidez abdominal. 

(B) Hipertermia. 

(C) Sangramento retal.  

(D) Bradicardia. 

 

51) As complicações que podem acontecer depois do 

Infarto Agudo do Miocárdio são geradas pelo 

comprometimento que ocorre para o miocárdio e 

para o sistema de condução em consequência do 

fluxo sanguíneo coronariano reduzido. O 

monitoramento de enfermagem deve estar focado 

em, exceto: 

 

(A) Alterações na frequência cardíaca.   

(B) Edema periférico.  

(C) Pressão arterial.  

(D) Coloração e temperatura cutâneas.  
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52) No cuidado de enfermagem ao paciente com 

Pericardite, o médico deverá ser comunicado 

imediatamente a ocorrência de pressão arterial 

decrescente, devido ao risco de derrame 

pericárdico, uma complicação do diagnóstico atual. 

Em geral: 

 

(A) A pressão sistólica cai e a pressão diastólica 

permanece estável, enquanto os batimentos 

cardíacos podem progredir de abafados para 

imperceptíveis.  

(B) A pressão diastólica cai e a pressão sistólica 

permanece estável, enquanto os batimentos 

cardíacos podem progredir de abafados para 

imperceptíveis.  

(C) A pressão sistólica cai e a pressão diastólica 

permanece estável, enquanto os batimentos 

cardíacos aumentam.  

(D) A pressão diastólica cai e a pressão sistólica 

permanece estável, enquanto o débito cardíaco 

aumenta.   

 

53) Considerando o processo de enfermagem em 

pacientes submetidos a cirurgia renal, assinale a 

alternativa incorreta quanto a promoção da 

eliminação urinária:  

 

(A) A assepsia estrita deve ser utilizada durante a 

manipulação de sonda e drenos.  

(B) O uso de sistema de drenagem aberto é essencial 

para evitar a contaminação do sistema e 

consequente infecção.   

(C) A higienização das mãos é obrigatória antes e após 

tocar em qualquer parte do sistema.  

(D) A mensuração correta do débito urinário é para 

monitorização da função renal.  

 

54) Assinale a alternativa que não apresenta uma 

complicação em paciente submetido a cirurgia de 

desvio urinário:  

 

(A) Extravasamento urinário. 

(B) Irritação cutânea. 

(C) Formação de fístula. 

(D) Dilatação uretral. 

 

55) Considerando o planejamento de enfermagem em 

pacientes inconscientes, a meta principal deverá 

ser fornecer proteção devido à ausência de 

reflexos. Assinale a alternativa que não 

corresponde à afirmativa:  

 

(A) Manutenção de via aérea permeável. 

(B) Manutenção da integridade cutânea. 

(C) Ausência de retenção urinária. 

(D) Ausência de bradicinesia.    

 

56) A identificação precoce da circulação e função 

nervosa diminuídas é essencial para evitar a perda 

da função de membro engessado. Considerando os 

cuidados de enfermagem, a indicação de síndrome 

compartimental deverá ser conduzida da seguinte 

forma:  

 

(A) Ajustar o membro de forma que ele não fique acima 

do nível do coração, a fim de estimular a perfusão 

arterial e controlar o edema e comunicar, 

imediatamente, o médico de plantão.  

(B) Ajustar o membro de forma que ele não fique acima 

do nível do coração, a fim de estimular a perfusão 

arterial e controlar o edema e observar de hora em 

hora.  
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(C) Ajustar o membro de forma que ele fique acima do 

nível do coração, a fim de estimular a perfusão 

arterial e controlar o edema e comunicar, 

imediatamente, o médico de plantão.  

(D) Ajustar o membro de forma que ele fique acima do 

nível do coração, a fim de estimular a perfusão 

arterial e controlar o edema e observar de hora em 

hora.  

 

57) A anemia falciforme pode interromper a circulação 

em qualquer tecido ou órgão. Em pacientes do sexo 

masculino pode desenvolver subitamente 

dolorosos episódios de priapismo. Considerando o 

monitoramento de enfermagem das possíveis 

complicações, o profissional deve orientar o 

paciente às seguintes ações, exceto:   

 

(A) Esvaziar a bexiga no início da crise.  

(B) Tomar banho quente.  

(C) Exercitar-se.  

(D) Episódio persistente por mais de 3 horas, procurar 

ajuda médica.  

 

58) Uma forma de garantir a segurança do paciente no 

durante a cirurgia é a revisão do prontuário para a 

garantia de que todos os dados necessários estarão 

acessíveis, se necessários. Assinale a alternativa 

que não apresenta um componente deste contexto:  

 

(A) Resultados de exames laboratoriais pré-cirúrgicos.  

(B) Histórico de saúde do paciente.  

(C) Termo de consentimento cirúrgico assinado pelo 

paciente ou responsável. 

(D) Materiais médicos necessários para a cirurgia.  

 

 

 

 

 

59) Na admissão do paciente na sala de recuperação 

pós-anestésica o profissional de enfermagem 

deverá revisar as seguintes informações com o 

anestesista, exceto: 

 

(A) O tipo de cirurgia realizada.  

(B) Nome, idade do paciente e as condições gerais.  

(C) Avaliação de risco cirúrgico.  

(D) Intercorrências na sala de cirurgia que possam 

influenciar no pós-operatório.  

 

60) São metas no planejamento de enfermagem pós-

operatório, exceto:  

 

(A) Alívio da dor.  

(B) Retomada do padrão usual de eliminação 

intestinal. 

(C) Aumento da tolerância à atividade.  

(D) Remoção de pelos com aparelho elétrico.  

 

 


