
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
Estado de São Paulo 

ENFERMEIRO 
CONCURSO PÚBLICO 

02/2018 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do término 
da prova. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados e assine no campo indicado 
para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

" Quais interesses cada país tem na guerra da 

Síria? Conflito não é conduzido apenas por Assad e 

oposicionistas: outros países estão envolvidos por 

motivos militares, religiosos e econômicos. No 

conflito da Síria, interesses internacionais são tão 

relevantes quanto as motivações internas. De uma 

guerra civil que opunha rebeldes e jihadistas ao 

regime do presidente Bashar al-Assad, o já longo 

conflito na Síria evoluiu para um enfrentamento 

internacional no qual potências como Estados 

Unidos, Rússia, Turquia, Irã, Arábia Saudita e 

também Israel estão cada vez mais envolvidos.” 

Fonte: Carta Capital em 26/02/2018. Disponível em 

<https://www.cartacapital.com.br/internacional/quais-interesses-cada-pais-tem-na-

guerra-da-siria>. Acesso em 30/03/2018. 

Qual é a capital da Síria? 

(A) Beirute. 

(B) Bagdá. 

(C) Romã. 

(D) Damasco. 

 

02  
 

"O físico britânico Stephen Hawking morreu nesta 

quarta-feira (14/03/2018), aos 76 anos, segundo 

informou sua família. (...). Nascido em 8 de janeiro 

de 1942 em Oxford, no Reino Unido, Hawking era 

considerado um dos cientistas mais influentes do 

mundo desde Albert Einstein, não só por suas 

decisivas contribuições para o progresso da 

Ciência, como também por sua constante 

preocupação em aproximá-la do público e por sua 

coragem de enfrentar a doença degenerativa da 

qual sofria e que o deixou em uma cadeira de rodas 

e sem capacidade para falar de maneira natural. 

Hawking usava um sintetizador eletrônico para 

poder falar, mas a voz robótica produzida pelo 

aparelho para expressar suas ideias acabou se 

tornando não só uma de suas marcas registradas, 

como também constantemente ouvida e respeitada 

no mundo todo.” 

Fonte: BBC Brasil em 14/03/2018. Disponível em 

<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43397267>. Acesso 25/03/2018. 

O cientista Stephen Hawking era diagnosticado 

com qual doença degenerativa? 

(A) Atrofia muscular progressiva. 

(B) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

(C) Paralisia bulbar progressiva. 

(D) Síndrome de pós-poliomelite. 

 

03  
 

" O inquérito que apura suposto pagamento de 

propina na edição do chamado decreto dos portos 

e tem o presidente Michel Temer entre os 

investigados teve novos desdobramentos nesta 

quinta-feira (29/03/2018). Em uma operação coberta 

de sigilo, o ministro do STF Luís Roberto Barroso 

mandou prender temporariamente alguns dos 

investigados, inclusive pessoas próximas de 

Temer. Entre os detidos estão os amigos do 

presidente José Yunes, advogado e empresário, e 

João Batista Lima Filho, coronel da reserva da 

Polícia Militar de São Paulo. Ambos são suspeitos 

de operar propinas para Temer. Além deles, foram 

presos também ao menos mais três pessoas: o ex-

ministro da Agricultura Wagner Rossi (MDB), que 

foi de 1999 a 2000 diretor da Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp), estatal 

administradora do porto de Santos, assim como o 

empresário Antônio Celso Grecco, dono da 

Rodrimar, e Celina Torrealba, uma das donas do 

grupo Libra, empresas que operam em Santos."  

Fonte: BBC Brasil em 29/03/2018. Disponível em 

<http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43577669>. Acesso em 02/04/2018. 

No caso de afastamento ou impeachment de Michel 

Temer quem assume a presidência da República? 

(A) O presidente do Supremo Tribunal Federal. 

(B) O vice-presidente da República. 

(C) O presidente do Senado Federal. 

(D) O presidente da Câmera Federal. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

04  
 

Assinale a alternativa correta quanto à 

concordância verbal: 

(A) Dentre outras coisas, não se tratavam, 

necessariamente, de investimentos públicos 

mal geridos nos hospitais vinculados à rede 

pública de saúde, como davam contas as 

notícias.  

(B) Observaram-se, através da postura paternalista 

dos dirigentes administrativos, atitudes que não 

condiziam com as responsabilidades advindas 

da posição gerencial. 

(C) Doava-se aos montes e sem qualquer tipo de 

contrapartida materiais cirúrgicos para que se 

tratassem de pessoas vulneráveis socialmente. 

(D)  Escondia-se, em abrigos subterrâneos, vários 

armamentos utilizados pelos soldados 

revoltosos no período da II Guerra Mundial. 

 

Todos os fragmentos das questões de 5 a 12 foram 

retirados do site 

https://www.saudebemestar.pt/pt/blog-

saude/qualidade-de-vida/ e adaptados para as 

finalidades desta prova. 

 

05  
 

Assinale a alternativa em que a expressão em 

destaque estabelece ideia de oposição: 

(A) Apesar de ser um conceito difícil de explicar, a 

maioria das pessoas consegue intuir o que é 

qualidade de vida. 
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(B) A maioria das pessoas relaciona a qualidade 

de vida com o que se convencionou chamar de 

sentir-se bem”. 

(C) Mas afinal, o que é ter qualidade de vida? Se a 

resposta a esta questão é importante, é porque 

ela trata do que todos procuramos. 

(D) O conceito de qualidade de vida é muito 

abrangente, pois compreende não só a saúde 

física como o estado psicológico, o nível de 

independência, as relações sociais em casa, na 

escola e no trabalho e até a relação do 

indivíduo com o meio ambiente. 

 

06  
 

Considerando a passagem “Ao longo de toda 

discussão sobre melhores condições de vida para 

o ser humano, saúde pública e vida urbana, há a 

necessidade premente de resposta à pergunta 

fulcral: como melhorar a qualidade de vida das 

pessoas?”, o termo em destaque poderia ser 

substituído, mantendo-se o sentido original, por: 

(A) Complexa. 

(B) Difusa. 

(C) Essencial. 

(D) Ambígua. 

 

07  
 

Sobre o enunciado “De fato, podemos afirmar que 

há qualidade de vida quando esta noção vai de 

encontro a fatores que a influenciam, quais sejam: 

a saúde física, mental, psicológica e emocional dos 

indivíduos; o nível de estresse no ambiente de 

trabalho e a quantidade de horas trabalhadas; e a 

integração do indivíduo no meio ambiente”, é 

correto afirmar que a expressão destacada: 

(A) É coerente, considerando-se o contexto, pois 

estabelece ideia de oposição. 

(B) É incoerente, considerando-se o contexto, e 

deveria ser substituída por “ao encontro de”. 

(C) É coerente, considerando-se o contexto, uma 

vez que estabelece ideia de confluência. 

(D) É incoerente, considerando-se o contexto, pois 

sugere ideia de confluência, quando, na 

verdade, deveria ser substituída pela 

expressão “ao encontro de”, para que 

houvesse ideia de oposição, . 

 

08  
 

No enunciado “O conceito de qualidade de vida 

está diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a interação 

social, a atividade intelectual, o autocuidado, o 

suporte familiar, o estado de saúde, os valores 

culturais, éticos e religiosos, o estilo de vida, a 

satisfação com o emprego e/ou com atividades 

diárias e o ambiente em que se vive”, se 

substituíssemos o verbo em destaque pelo 

substantivo degradação e se acrescentássemos o 

complemento todos devem se posicionar, a 

passagem ficaria corretamente redigida, mantida 

sua coerência, da seguinte forma: 

(A) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente cuja a 

degradação todos devem se posicionar. 

(B) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente de 

que a degradação todos devem se posicionar. 

(C) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente contra 

cuja degradação todos devem se posicionar. 

(D) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente para 

cuja a degradação todos devem se posicionar. 

 

 

09  
 

Como se sabe, há diferenças claras entre o 

português falado no Brasil e o português europeu. 

É possível dizer que o enunciado “Para a OMS, a 

definição de qualidade de vida é a ‘a percepção que 

um indivíduo tem sobre a sua posição na vida, 

dentro do contexto dos sistemas de cultura e 

valores nos quais está inserido e em relação aos 

seus objectivos, expectativas, padrões e 

preocupações’” certamente foi redigido segundo o 

português europeu. A palavra usada, segundo a 

maneira como foi grafada, que valida essa 

afirmação é: 

(A) Percepção. 
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(B) Objetivos. 

(C) Expectativa. 

(D) Padrões. 

 

10  
 

Assinale a alternativa correta quanto à pontuação: 

(A) Não devemos confundir qualidade de vida com 

padrão de vida, muitas pessoas têm uma 

errada noção de qualidade de vida, 

confundindo os termos, padrão de vida é uma 

medida que calcula a qualidade, e quantidade 

de bens e serviços disponíveis. 

(B) Geralmente, saúde e qualidade de vida são 

dois temas relacionados, uma vez que a saúde 

contribui para melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos, e esta é fundamental para que um 

indivíduo ou uma comunidade tenha saúde; 

mas saúde não significa apenas saúde física e 

mental: significa que essas pessoas estejam de 

bem não só com elas próprias, mas também 

com a vida, com as pessoas que as cercam, 

enfim: ter qualidade de vida é estar em 

harmonia com vários fatores. 

(C) No que diz respeito à saúde, a qualidade de 

vida é muitas vezes considerada sobre o 

aspecto de como ela pode ser afetada de forma 

negativa, ou seja, qual é a importância da 

ocorrência de uma doença debilitante, que não 

constitui risco de vida, uma doença que 

constitui risco de vida, o declínio, natural da 

saúde de uma pessoa idosa, o declínio mental, 

os processos de doenças crónicas, todas estas 

situações são castradoras da nossa qualidade 

de vida. 

(D) A saúde física afeta, obviamente, a nossa 

qualidade de vida, existe uma relação entre 

atividade física, a melhoria da condição de 

saúde e a qualidade de vida. Da mesma forma 

existe uma relação ente uma correta 

alimentação e a qualidade de vida. A qualidade 

de vida e alimentação saudável, são conceitos 

que estão estritamente relacionados. Ter uma 

alimentação saudável e equilibrada é 

fundamental, para o bem-estar do indivíduo. 

 

11  
 

Considerando o enunciado “Cuidar da saúde 

mental é muito mais simples do que parece. Basta 

manter boas relações com as pessoas que nos 

rodeiam, ter uma vida amorosa satisfatória, não 

remoer problemas passados, não ser demasiado 

exigente consigo mesmo, perdoar-se e perdoar o 

próximo, rir sempre que puder, chorar quando 

precisar e amar. Se sentir dificuldades em fazer 

isso, é melhor procurar ajuda de um profissional”, 

o termo em destaque recupera, por coesão 

anafórica: 

(A) Parecer ser simples. 

(B) Manter boas relações com as pessoas que nos 

rodeiam, ter uma vida amorosa satisfatória, não 

remoer problemas passados, não ser 

demasiado exigente consigo mesmo, perdoar-

se e perdoar o próximo, rir sempre que puder, 

chorar quando precisar e amar. 

(C) Sentir dificuldades durante a vida. 

(D) Procurar ajuda de um profissional. 

 

12  
 

No enunciado “Uma pessoa com problemas 

emocionais pode influenciar todos os membros da 

família. Uma pessoa com a saúde mental afetada 

está mais propensa à dependência de drogas e de 

álcool, a contrair doenças infeciosas, desenvolver 

alergias e outras doenças”, os termos em destaque 

estabelecem, respectivamente: 

(A) Dúvida e dúvida. 

(B) Certeza e dúvida. 

(C) Possibilidade e certeza. 

(D) Certeza e possibilidade. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

13  
 

Analise a sequência numérica e responda. 

3, 4, 6, 9, 13, 18, ... 

 

Qual o 10º número dessa sequência? 

(A) 24. 

(B) 32. 

(C) 48. 

(D) 58. 

 

14  
 

Observe a proposição abaixo e responda. 

"Se meu time perde, então o adversário é 

campeão." 

 

A negação dessa proposição resultaria em qual 

equivalente lógica? 

(A) Meu time ganha, mas o adversário é campeão. 

(B) Meu time não perde ou o adversário é 

campeão. 

(C) Meu time não perde ou o adversário não é 

campeão. 

(D) Meu time não ganha e o adversário não é 

campeão. 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

15  
 

As técnicas de higienização das mãos podem 

variar, dependendo do objetivo ao qual se 

destinam. A definição apresentada a seguir 

descreve qual técnica? 

"Promover a remoção de sujidades e de 

microrganismos, reduzindo a carga microbiana das 

mãos, com auxílio de um antisséptico." 

 

(A) Higienização simples das mãos. 
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(B) Higienização antisséptica das mãos. 

(C) Fricção de antisséptico nas mãos. 

(D) Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório 

das mãos. 

 

16  
 

Sobre a classificação de feridas, relacione com sua 

respectiva definição e assinale a alternativa correta, 

correspondente à sequência de cima para baixo. 

 

I- Início e duração: Agudo. 

II- Início e duração: Crônico. 

III- Processo de cicatrização: primeira intenção. 

IV- Processo de cicatrização: segunda 

intenção. 

V- Processo de cicatrização: terceira intenção. 

 

(   ) Ferida que é deixada aberta por vários dias; 

em seguida, as bordas da ferida são 

aproximadas. 

(   ) Ferida que não consegue prosseguir por 

meio de um processo ordenado e oportuno 

para produzir a integridade anatômica e 

funcional. 

(   ) Ferida que procede por meio de um 

processo reparador ordenado e oportuno 

que resulta na restauração sustentada da 

integridade anatômica e funcional. 

(   ) As bordas da ferida não são aproximadas. 

(   ) Ferida que está fechada. 

 

(A) II, V, III, IV, I. 

(B) IV, II, III, V, I. 

(C) IV, II, I, V, III. 

(D) V, II, I, IV, III. 

 

17 

 
 
 

Quais as fases do processo de cicatrização? 

(A) Inflamatória, proliferativa e remodelagem. 

(B) Inflamatória, coagulação e cicatrização. 

(C) Coagulação, proliferação e cicatrização.  

(D) Rompimento tecidual, coagulação e 

cicatrização. 

 

18  
 

Segundo o Cadernos de Atenção Básica N. 32 – 

Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco, qual o 

número mínimo indicado de consultas de pré-natal 

para a gestação de risco habitual, realizada em 

Unidade de Saúde? 

(A) 4. 

(B) 6. 

(C) 7. 

(D) 8. 

 

19  
 

Uma gestante procura a Unidade de Saúde com 

laudo laboratorial indicando resultado positivo de 

gravidez e afirma data da última menstruação 

(DUM) 13/09/17. Qual seria a data provável do 

parto? 

(A) 20/06/18. 

(B) 13/06/18. 

(C) 20/07/18. 

(D) 13/07/18. 

 

20  
 

Segundo a Wound, Ostomy and Continence Nurses 

Society (WOCN, 2010), qual o termo atual a ser 

utilizado para descrever a integridade cutânea 

prejudicada relacionada com a pressão não aliviada 

e prolongada? 

(A) Ferida por pressão. 

(B) Lesão por pressão. 

(C) Úlcera por pressão. 

(D) Escara. 

 

21  
 

A Prática Baseada em Evidências requer a 

integração de quais elementos? 

 

I- Melhor evidência disponível na literatura. 

II- Experiência clínica do profissional. 

III- Preferências do paciente. 

IV- Recursos disponíveis na instituição. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I, II. 

(C) Apenas I, II, III. 

(D) I, II, III e IV. 

 

22  
 

São complicações da alimentação por sonda 

enteral: 

 

I- Aspiração pulmonar. 

II- Diarreia. 

III- Desequilíbrio de eletrólitos sérico. 

IV- Desidratação hiperosmolar. 

V- Restrição física. 

 

(A) Apenas I, II. 

(B) Apenas I, II, III. 

(C) Apenas I, II, III, IV. 

(D) I, II, III, IV e V. 

 

23  
 

Foi prescrito 4mg de Sulfato de Morfina, que se 

encontra em ampolas de 10 mg/ml. Qual volume 

deve ser administrado? 

(A) 0, 04 ml. 

(B) 0,02 ml. 

(C) 0,2 ml. 

(D) 0,4 ml. 
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24  
 

A farmacocinética é o estudo sobre como os 

medicamentos penetram no corpo, alcançam o seu 

local de ação, são metabolizados e excretados. 

Relacione os itens abaixo descritos com sua 

respectiva definição e assinale a alternativa correta, 

correspondente à sequência de cima para baixo. 

 

I- Absorção. 

II- Excreção. 

III- Metabolismo. 

IV- Distribuição. 

 

(   ) A biotransformação acontece sob a 

influência das enzimas que detoxificam, 

clivam e removem substâncias 

biologicamente ativas. 

(   ) Transporte do medicamento para os tecidos 

e órgãos e para o local de ação específico. 

(   ) Eliminação dos metabólicos por meio dos 

rins, fígado, intestino, pulmões e glândulas 

exócrinas. 

(   ) Ocorre quando as moléculas do 

medicamento passam para dentro do 

sangue a partir do local de administração do 

medicamento. 

 

(A) III, IV, II, I. 

(B) IV, III, II, I. 

(C) I, IV, II, III. 

(D) IV, I, II, III. 

 

25  
 

Fazem parte do modelo dos nove certos para 

medição segura: 

(A) Medicamento certo, dose certa, via certa, 

horário certo, paciente certo, registro certo, 

ação certa, forma certa e resposta certa. 

(B) Prescrição certa, dispensação certa, 

medicamento certo, dose certa, via certa, 

horário certo, paciente certo, registro certo, 

ação certa. 

(C) Prescrição certa, medicamento certo, dose 

certa, via certa, horário certo, paciente certo, 

registro certo, ação certa, forma certa. 

(D) Medicamento certo, dispensação certa, dose 

certa, via certa, horário certo, paciente certo, 

registro certo, ação certa, forma certa. 

 

26  
 

São fatores de risco para desenvolvimento de 

úlceras e amputações, sendo estas as principais 

complicações do Pé Diabético: 

(A) História de ulceração ou amputação prévia, 

Neuropatia periférica, Deformidade dos pés, 

Doença vascular periférica, Obesidade, 

Controle glicêmico insatisfatório e Controle da 

Pressão Arterial insatisfatório. 

(B) História de ulceração ou amputação prévia, 

Neuropatia periférica, Doença vascular 

periférica, Obesidade, Controle glicêmico 

insatisfatório, Controle da Pressão Arterial 

insatisfatório, Déficit nutricional, Tabagismo e 

Etilismo. 

(C) História de ulceração ou amputação prévia, 

Neuropatia periférica, Deformidade dos pés, 

Doença vascular periférica, Baixa acuidade 

visual, Nefropatia diabética, Controle glicêmico 

insatisfatório e Tabagismo. 

(D) História de ulceração ou amputação prévia, 

Neuropatia periférica, Deformidade dos pés, 

Doença vascular periférica, História prévia de 

doença autoimune e Tabagismo. 

 

27  
 

São doenças de notificação compulsória imediata, 

em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do 

conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou 

evento de saúde pública: 

(A) Raiva humana, Sarampo, Rubéola, Febre 

Amarela, Doença Meningocócica. 

(B) Doença aguda pelo vírus Zika, Doença aguda 

pelo vírus Zika em gestante, Cólera, Acidente 

por animal peçonhento, Sífilis em gestante, 

Tuberculose. 

(C) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico, Dengue, Esquistossomose, 

Hanseníase. 

(D) Tuberculose, Toxoplasmose, Varicela, 

Leishmaniose, Doença de Creutzfeldt-Jakob. 
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Segundo a Resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) 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. Frente a isso, quais 

etapas do Processo de Enfermagem são privativas 

do enfermeiro? 

 

I- Coleta de dados de Enfermagem (ou 

Histórico de Enfermagem). 

II- Diagnóstico de Enfermagem. 

III- Planejamento de Enfermagem. 

IV- Implementação. 

V- Avaliação de Enfermagem. 

  

(A) I, II, V. 

(B) II, IV, V. 

(C) II, III, V. 

(D) I, II, III, IV, V. 
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A resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) Nº 564/2017 aprova o novo Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conforme 

o capítulo II, Art. 37, é dever do enfermeiro 

documentar formalmente as etapas do processo de 

Enfermagem, em consonância com sua 
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competência legal. Contudo, faz-se necessário 

diferenciar as Anotações de Enfermagem da 

Evolução de Enfermagem. Quais das 

características descritas a seguir, são inerentes à 

Evolução de Enfermagem: 

 

I- Elaborada por toda a equipe de 

enfermagem. 

II- Dados analisados. 

III- Registra uma observação. 

IV- Referente ao período de 24 horas. 

V- Privativo do enfermeiro. 

 

(A) II, III, IV. 

(B) II, IV, V. 

(C) II, III, IV, V. 

(D) I, II, III, IV, V. 
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De acordo com a PORTARIA Nº 2.349/2017, do 

Ministério da Saúde, considerando a Classificação 

de Risco dos Agentes Biológicos que afetam o 

homem, os animais e as plantas, estes são 

distribuídos em classes de risco. Relacione as 

classes de risco com sua respectiva definição e 

assinale a alternativa correta, correspondente à 

sequência de cima para baixo. 

 

I- Classe de risco 1 (baixo risco individual e 

para a comunidade). 

II- Classe de risco 2 (moderado risco individual 

e limitado risco para a comunidade). 

III- Classe de risco 3 (alto risco individual e 

moderado risco para a comunidade). 

IV- Classe de risco 4 (alto risco individual e 

para a comunidade). 

 

(   ) Inclui os agentes biológicos que provocam 

infecções no homem ou nos animais, cujo 

potencial de propagação na comunidade e 

de disseminação no meio ambiente é 

limitado, e para os quais existem medidas 

profiláticas e terapêuticas conhecidas 

eficazes. Exemplos: Schistosoma mansoni e 

Vírus da Rubéola. 

(   ) Inclui os agentes biológicos com grande 

poder de transmissibilidade, em especial 

por via respiratória, ou de transmissão 

desconhecida. Até o momento não há 

nenhuma medida profilática ou terapêutica 

eficaz contra infecções ocasionadas por 

estes. Causam doenças humanas e animais 

de alta gravidade, com alta capacidade de 

disseminação na comunidade e no meio 

ambiente. Esta classe inclui principalmente 

vírus. Exemplos: Vírus Ebola e Vírus da 

varíola. 

(   ) Inclui os agentes biológicos conhecidos por 

não causarem doenças no homem ou nos 

animais adultos sadios. Exemplos: 

Lactobacillus spp. e Bacillus subtilis. 

(   ) Inclui os agentes biológicos que possuem 

capacidade de transmissão, em especial por 

via respiratória, e que causam doenças em 

humanos ou animais potencialmente letais, 

para as quais existem usualmente medidas 

profiláticas e terapêuticas. Representam 

risco se disseminados na comunidade e no 

meio ambiente, podendo se propagar de 

pessoa a pessoa. Exemplos: Bacillus 

anthracis e Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV). 

 

(A) I, III, II, IV. 

(B) I, IV, II, III. 

(C) II, III, I, IV. 

(D) II, IV, I, III. 

 

 

___________ 
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