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INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DA CANDIDATA / DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

308 – Enfermeiro  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 

Legislação 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 - Em entrevista à Revista Veja (https://complemento.veja.abril.com.br/entrevista/michael-oreskes.html), Michael Oreskes, 

diretor editorial de uma rádio pública americana, afirma que os ataques contra a imprensa têm como objetivo ofuscar a 
verdade, e que a missão dos jornalistas é impedir isso. Abaixo, é apresentado um trecho dessa entrevista. Numere a 
coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. No Brasil e nos Estados Unidos, as 
pessoas parecem só querer ler 
informações enviesadas que comprovem 
seus pontos de vista. A verdade não 
existe mais? 

2. O que essa falta de respeito pela verdade 
pode acarretar? 

3. Quando o presidente se comunica 
diretamente com o público por meio do 
Twitter, isso enfraquece a imprensa? 

(   ) Chefes de governo e de Estado, prefeitos, líderes políticos e 
corporações não precisam mais da imprensa para alcançar 
grandes audiências. Esse não é mais o papel do jornalismo. 
Nossa função é a de produzir informação completa e precisa. 
O público pode receber a mensagem que quiser do 
presidente, mas precisa que alguém conte o resto da história 
e fale sobre os outros fatos que não estão sendo abordados. 

(   ) De forma alguma. A realidade e os fatos não desapareceram. 
A maior evidência disso é que repórteres estão sendo 
intimidados, presos e até assassinados em vários lugares do 
mundo para impedir que eles reportem os acontecimentos. 
Organizações corruptas e governos autocráticos não querem 
deixar que vozes independentes venham à tona. Em vez de 
“pós-verdade”, o que estamos presenciando é uma espécie 
de “pós-respeito pela verdade”. 

(   ) Se os cidadãos se iludirem achando que os fatos não existem 
ou não importam, a sociedade acabará tomando decisões 
equivocadas. Se alguém acredita em um conjunto de versões 
sobre a realidade e outro em algo oposto, eles não irão 
concordar sobre nada. O debate não terá sentido algum. Pode 
até ter uma discussão, mas essa será vazia, rasa. 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 1. 
b) 2 – 1 – 3. 
c) 1 – 3 – 2. 
►d) 3 – 1 – 2. 
e) 1 – 2 – 3. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 02 e 03. 
 

A revista científica Pediatrics acaba de publicar os resultados de um estudo pioneiro que avaliou o impacto de um programa 
brasileiro de incentivo à leitura voltado para famílias de baixa renda com crianças pequenas. O estudo foi realizado por pesquisadores 
do Instituto Alfa e Beto em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York (NYU). Editada pela Academia 
Americana de Pediatria, a Pediatrics é uma das publicações mais importantes do mundo na área do desenvolvimento infantil. 

Os resultados surpreenderam os pesquisadores. Além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças, o estudo registrou 
impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, reduzindo a violência dentro de casa. Foram 
observados, ainda, impactos significativos no desenvolvimento cognitivo e no QI (quociente de inteligência) das crianças. Realizado 
entre 2014 e 2015 no município de Boa Vista (RR), o estudo envolveu beneficiários do Programa Bolsa-Família atendidos pelo Programa 
Família que Acolhe (FQA), uma política de Primeira Infância implementada com a colaboração do Instituto Alfa e Beto. 

 

(http://www.alfaebeto.org.br/blog/estudo-pioneiro-/) 

02 - De forma sintética, é correto afirmar que o texto: 
 

►a) veicula o impacto positivo no desenvolvimento cognitivo de crianças participantes de um programa de leitura. 
b) apresenta os resultados de um estudo sobre crianças brasileiras dirigido e publicado pela revista Pediatrics. 
c) descreve um novo instrumento para avaliação de políticas de Primeira Infância, a partir do QI de crianças de baixa renda. 
d) divulga o trabalho realizado pelo Instituto Alfa e Beto visando aumentar o número de beneficiários do Bolsa-Família. 
e) anuncia a contribuição de um projeto para o aumento de vocabulário erudito em crianças pequenas. 

 
03 - Considere a seguinte sentença retirada do texto: “Além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças, o estudo 

registrou impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, reduzindo a violência dentro 
de casa”. 

 

Assinale a alternativa que reescreve a sentença acima sem alterar seu sentido. 
 

►a) Um impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, o que reduziu a violência dentro de casa, 
foi também registrado pelo estudo, além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças. 

b) O estudo registrou, além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças, uma redução da violência dentro de casa, o que 
provocou um impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças. 

c) O impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças registrado pelo estudo apontou para ganhos 
no vocabulário das crianças e uma redução da violência dentro de casa. 

d) A qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, cujo impacto foi registrado pelo estudo, trouxe ganhos esperados 
no vocabulário das crianças, além de reduzir a violência dentro de casa. 

e) Reduzindo a violência dentro de casa, o estudo registrou impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com 
as crianças e ganhos esperados no vocabulário destas. 
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04 - Leia a tirinha a seguir: 
 

 

O efeito de humor dessa tirinha é causado: 
 

a) pela presença de apenas um exemplo para figuras masculinas dignas de crença. 
b) pelo título, que nos remete aos novos tempos, à era moderna. 
c) pela pergunta “Você consegue citar uma?” feita por uma das espectadoras da palestra. 
d) pela linguagem não verbal, que contribui consideravelmente para o entendimento da tirinha, dado que quase todo o efeito de 

humor está contido na expressão do palestrante no 2º quadrinho. 
►e) pela incompatibilidade entre a palavra “crença” e o exemplo dado pelo autor. 

 
05 - Considere o seguinte trecho inicial de um parágrafo: 
 

Sem dúvida, a maior contribuição de Blade Runner 2049 é a sua assustadora atualidade – mesmo vislumbrando como seria o 
mundo daqui a 32 anos. 

 

 Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, 
identificando a sequência que dá lógica discursiva ao texto. 

 

(   ) Durante 35 anos, a mínima menção a essa possibilidade já era motivo para as mais acaloradas reações por parte de 
um peculiar público cinéfilo, sempre refratário. 

(   ) As suas propostas constituem, a meu ver, um dos pontos principais do filme. 
(   ) Essa função caberia ao canadense Dennis Villeneuve, que vinha, até então, com um currículo respeitável na bagagem. 

A Scott caberia a produção executiva do novo filme. 
(   ) O culto em torno de Blade Runner, O Caçador de Androides tornou o filme, ao longo de pouco mais de três décadas, 

um clássico da ficção científica, daqueles que não se imagina tendo uma continuação ou uma refilmagem, tal o 
processo de sacralização que se operou em seu entorno. 

(   ) Eis que, há uns dois anos, mais ou menos, se anunciou que estava em curso a produção de uma continuação de 
Blade Runner. A principal informação era a de que o novo filme iria contar com Harrison Ford, que deu vida eterna ao 
policial Rick Deckard, mas não com Ridley Scott na direção. 

 

(Adaptado de: <https://diplomatique.org.br/assustadora-atualidade-de-blade-runner-2049-2/>.) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 
b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 
c) 5 – 1 – 3 – 2 – 4. 
►d) 2 – 5 – 4 – 1 – 3. 
e) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 

 
 

06 - Considere o seguinte texto: 
 

Ministro da Educação erra no português e internet não perdoa 
 

Em entrevista à Globo News na semana passada, o ministro da Educação, Mendonça Filho, errou no português e a internet 
não perdoou o deslize do político. “Haverão mudanças, mas essas mudanças não ocorrerão em um curto prazo”, disse ele, ao 
responder sobre as propostas para o novo Enem. 

O plural do verbo haver, de acordo com a regra da língua portuguesa, é considerado impessoal, ou seja, não tem sujeito. 
Sendo assim, usa-se haver (no sentido de ocorrer) sempre no singular. O correto então seria: “haverá mudanças”. 

 

(https://catracalivre.com.br/geral/educacao-3/indicacao/ministro-da-educacao-erra-no-portugues-e-internet-nao-perdoa/) 
 

 Com base na leitura do texto, assinale a alternativa em que o verbo “haver” foi usado corretamente. 
 

►a) Os sentenciados houveram do juiz a comutação de pena. 
b) Haviam anos que não nevava. 
c) As encomendas havia chegado quando eu estava lá. 
d) Houveram duas ocorrências ontem à noite. 
e) Os alunos houve-se muito bem nas provas. 
 

  

 
(Disponível em: <http://f.i.uol.com.br/folha/cartum/images/15075220.jpeg>) 
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07 - Leia o texto: 
 

Beija eu! 
Beija eu! 
Beija eu, me beija 
Deixa 
O que seja ser... 

 

 Com base no texto “Beija eu”, de Arnaldo Antunes, e considerando a norma padrão da língua portuguesa, considere as 
seguintes afirmativas: 
 

1. No 3º verso, a construção “Me beija” é própria da linguagem coloquial. Na linguagem culta, sabendo que o sujeito da 
oração é “você”, seria “Beije-me”. 

2. No 4º verso “Deixa...” é própria da linguagem coloquial. Na linguagem culta, sabendo que o sujeito da oração é “você”, 
seria “Deixe”. 

3. No 1º verso “Beija eu...” é própria da linguagem coloquial. Na linguagem culta, sabendo que o sujeito da oração é 
“você”, seria “Beija a mim”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

 
O texto a seguir é referência para as questões de 08 a 10. 
 

A não menos nobre vírgula 
 

[...] Jacob mandou esta questão: “Sempre aprendi que o advérbio deveria vir entre vírgulas, mesmo que, às vezes, a frase fique 
truncada. 

Quando vi que não colocou os advérbios entre vírgulas, senti que há uma esperança de me libertar dessas verdadeiras amarras 
dos tempos escolares. Como pontuar, afinal, nesses casos?”. 

O leitor acertou na mosca quando se referiu a “essas verdadeiras amarras escolares”. Tomemos como exemplo o próprio texto do 
leitor, que na passagem “...mesmo que, às vezes, a frase fique truncada” optou por pôr entre vírgulas a expressão adverbial “às vezes”, 
que vem entre a locução conjuntiva “mesmo que” e “a frase”, sujeito da oração introduzida por “mesmo que”. 

Vamos lá. Teria sido perfeitamente possível deixar “livre” a expressão adverbial “às vezes”, ou seja, teria sido possível não 
empregar as duas vírgulas (“...mesmo que às vezes a frase fique truncada”). É bom que se diga que, com as duas vírgulas, a expressão 
“às vezes” ganha ênfase, o que não ocorreria se não fossem empregadas as vírgulas. 

O que não se pode fazer de jeito nenhum nesses casos é empregar a chamada “vírgula solteira”, que é aquela que perde o par no 
meio do caminho. Tradução: ou se escreve “...mesmo que, às vezes, a frase fique truncada” ou se escreve “...mesmo que às vezes a 
frase fique truncada”. [...] 

 

(Pasquale Cipro Neto, publicado em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2016/11/1831039-a-nao-menos-nobre-virgula.shtml>. Acesso em 
24/03/18. Adaptado) 

 
 

08 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

a) O leitor, na escola, aprendeu que os advérbios não devem vir isolados na frase. 
►b) O uso de expressões adverbiais entre vírgulas realça seu sentido. 
c) A “vírgula solteira” não deve ser utilizada na Língua Portuguesa. 
d) O uso de expressões adverbiais deixa as frases truncadas. 
e) Pasquale critica o leitor por cometer o mesmo erro que este aponta em seu texto. 

 
 

09 - A partir da explicação dada pelo autor, considere o uso da vírgula nas seguintes afirmativas: 
 

1. O presidente eleito disse, durante a campanha que construirá um muro entre o México e os EUA. 
2. O presidente eleito disse, durante a campanha, que construirá um muro entre o México e os EUA. 
3. O presidente eleito disse durante a campanha que construirá um muro entre o México e os EUA. 
4. O presidente eleito disse durante a campanha, que construirá um muro entre o México e os EUA. 

 

Está correto o uso da vírgula em: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 3 apenas. 
d) 1 e 4 apenas 
►e) 2 e 3 apenas. 

 
  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2016/11/1831039-a-nao-menos-nobre-virgula.shtml
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10 - As aspas ao longo texto são usadas para: 
 

1. Indicar a escrita de outra pessoa que não o autor do texto. 
2. Exemplificar o emprego incorreto da norma gramatical. 
3. Marcar o uso de termos em sentido figurado. 
4. Enfatizar a gravidade do problema de mau uso da vírgula. 
5. Indicar o uso metalinguístico (em que a língua aponta para si mesma). 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
►c) 1, 3 e 5 apenas. 
d) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - Sobre aspectos gerais da disciplina das licitações e contratos no âmbito da Administração Pública, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) As licitações serão efetuadas no local onde se situarem as empresas candidatas. 
►b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

c) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

d) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

e) É permitida a combinação entre as modalidades de licitação previstas em lei. 
 

12 - Sobre a disciplina da responsabilidade civil no direito civil brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

a) Haverá obrigação de reparar o dano somente com a comprovação da culpa. 
b) O empregador ou comitente não é responsável pela reparação civil por danos causados por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. 
c) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem sempre poderá reaver o que houver pago daquele por quem pagou. 
►d) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. 
e) Ainda que sentença criminal decida pela inexistência do fato, poderá haver responsabilidade civil. 

 
13 - Sobre a organização da Administração Pública na Constituição brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O prazo de validade dos concursos públicos é de até três anos, prorrogáveis uma vez, por igual período. 
b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei. 
c) É garantido ao servidor público civil o direito irrestrito e ilimitado à greve e à associação sindical. 
►d) Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
e) A lei regulará a criação de cargos em comissão temporários para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público. 
 
14 - Sobre as pessoas jurídicas no direito brasileiro, é correto afirmar: 
 

►a) Organizações religiosas e partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. 
b) Autarquias e associações, públicas ou privadas, são pessoas jurídicas de direito privado. 
c) O direito de anular a constituição de pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo prescreve em dois anos. 
d) Associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins econômicos e não econômicos. 
e) Não se aplica às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, sendo necessário regramento específico. 

 
15 - Considere os seguintes crimes contra a Administração Pública: 
 

1. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo 
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. 

2. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário. 

3. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida. 

 

 Assinale a alternativa que relaciona corretamente as condutas descritas e os respectivos tipos penais. 
 

a) 1. Prevaricação – 2. Tráfico de influência – 3. Corrupção passiva. 
b) 1. Advocacia administrativa – 2. Corrupção ativa – 3. Corrupção passiva. 
c) 1. Condescendência criminosa – 2. Tráfico de influência – 3. Concussão. 
d) 1. Corrupção passiva – 2. Advocacia administrativa – 3. Corrupção passiva. 
►e) 1. Condescendência criminosa – 2. Advocacia administrativa – 3. Concussão.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - A Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e 

dá outras providências, na seção III adota algumas definições: 
 

1. Totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões 
de qualidade exigidos para os fins a que se propõem. 

2. Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, 
comunicação e controle de riscos e eventos adversos. 

3. Conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem como os 
processos de trabalho, a infraestrutura e a organização do serviço de saúde. 

4. Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. 
 

São definições de Gestão de Risco e Segurança do Paciente presentes na RDC nº 36: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
►c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
 

17 - Os membros do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) devem ter autoridade, responsabilidade e poder para executar 
as ações do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. Para o desempenho das atribuições dos NSP, a 
direção do serviço de saúde: 

 

a) deve constituir uma equipe de enfermeiros que não estejam ligados a nenhuma outra comissão da instituição. 
b) pode assumir as atribuições do NSP e indicar profissionais de saúde que façam o acompanhamento dos eventos adversos. 
c) deve constituir uma equipe de profissionais que estejam disponíveis para o acompanhamento dos eventos adversos. 
►d) pode utilizar a estrutura de comitês, comissões, gerências, coordenações ou núcleos já existentes. 
e) pode instituir o NSP, de acordo com a disponibilidade de recursos humanos, físicos e materiais da instituição. 

 
*18 - Os critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de 

comunicação de massa foram estabelecidos na Resolução COFEN nº 554/2017. De acordo com essa resolução, considere 
as seguintes ações: 

 

1. Divulgar anúncios de instituições de saúde ou produtos da indústria identificando seu registro profissional. 
2. Expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, salvo mediante 

autorização expressa. 
3. Expor a imagem de pacientes em redes sociais e grupos sociais, tais como o WhatsApp, salvo mediante autorização 

expressa. 
4. Permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive internet, em matérias desprovidas de rigor científico. 

 

É vedado ao profissional de enfermagem a(s) conduta(s): 
 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
*19 - A segurança do paciente é um tema que vem sendo desenvolvido sistematicamente pela ANVISA desde 2004, tendo sido 

reforçado com a publicação das diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), em 
2013. Considerando o Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual dispõe sobre o 
exercício da Enfermagem, qual das ações abaixo descritas compete privativamente ao enfermeiro e colabora para a 
segurança do paciente? 

 

a) Convidar o paciente a participar ativamente de seu cuidado e tratamento, como um consumidor de serviços de saúde. 
b) Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes 

durante a assistência de Enfermagem. 
c) Mudar a cultura dos serviços de saúde, para que os profissionais estimulem e apoiem uma atitude mais ativa dos pacientes. 
d) Esclarecer os direitos e deveres do paciente e prestar informações corretas sobre sua saúde. 
e) Notificar os eventos adversos ocorridos em estabelecimentos de assistência à saúde ao Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS). 
 

20 - As injeções de insulina devem ser administradas com uma distância mínima do local de aplicação anterior de pelo menos: 
 

►a) 2,5 cm. 
b) 3,5 cm. 
c) 5,0 cm. 
d) 6,5 cm. 
e) 10,0 cm. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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21 - O processo de trabalho do enfermeiro engloba cinco dimensões: assistência, gerência, ensino, pesquisa e participação 
política. Sobre a dimensão educativa, é correto afirmar: 

 

a) Os agentes aplicam ferramentas específicas e têm como objeto os recursos humanos, com a finalidade de coordenar o assistir 
em enfermagem. 

b) Os agentes empregam métodos e teorias para transformar a realidade do trabalho através de ensino, negociação e 
representação da categoria em instâncias micro e macropolíticas. 

c) Os agentes aplicam teorias, métodos e recursos didáticos, com vistas a identificar novas e melhores formas de atuar em todas 
as dimensões do processo de trabalho. 

►d) Os agentes aplicam teorias, métodos e recursos didáticos, a fim de formar e aperfeiçoar recursos humanos de enfermagem, 
ou atender às necessidades dos usuários relacionadas à educação em saúde. 

e) Os agentes aplicam ferramentas específicas e têm como objeto os recursos humanos, para transformar a realidade do trabalho 
na comunidade. 

 
 

22 - A Norma Regulamentadora nº 32 cuida da saúde dos profissionais da área de saúde e tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 
de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A gestão de resíduos de serviços de saúde e as condições de conforto por ocasião das refeições são objetos de 
regulamentação da NR nº 32. 

2. No caso de trabalhadores terceirizados, de cooperativas, prestadores de serviços e bolsistas, a responsabilidade 
relativa à aplicação e cumprimento da NR nº 32 é compartilhada (solidária) entre os CNPJ contratante e contratado. 

3. Como regra geral, a NR nº 32 traz como proibições estritas usar sapatos abertos e adornos (p. ex.: alianças e anéis, 
pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, piercings expostos, crachás pendurados com cordão e gravatas). 

4. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo e 
unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas deve ser de responsabilidade do empregador. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
23 - Durante a aplicação do Processo de Enfermagem (PE), na coleta de dados o enfermeiro obtém dados subjetivos e 

objetivos das pessoas de que cuida, de forma deliberada e sistemática. As características interpessoais e físicas e a 
estruturação da coleta de dados, a natureza da informação e as competências cognitivo-perceptuais do enfermeiro 
influenciam essa etapa do PE. Gordon (1993) descreve quatro tipos de coleta de dados. Assinale a alternativa que 
apresenta o encaminhamento utilizado na avaliação focalizada. 

 

a) Qual é a natureza da disfunção/do problema? Utilizada em situações ameaçadoras. 
b) Existe um problema? Visa avaliar o estado de saúde da pessoa, identificar problemas e estabelecer um relacionamento 

terapêutico. 
►c) O problema está presente hoje? Se está, qual é o status do problema? Tem como finalidade verificar a presença ou ausência 

de um diagnóstico em particular. 
d) Alguma mudança ocorreu ao longo do tempo? Se ocorreu, qual foi sua direção (melhora ou piora)? Realizada em determinado 

período após uma avaliação prévia. 
e) O problema ocorreu ao longo do tempo? Tem a finalidade de verificar o histórico de saúde da pessoa. 

 
 

24 - As definições ou entendimentos do que sejam a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de 
Enfermagem (PE) dependem do referencial utilizado pelos diferentes autores, ora sendo tratados como sinônimos, ora 
como conceitos distintos. A respeito dos conceitos de SAE e PE, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) A Resolução COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a SAE e a implementação do PE em todos ambientes em que 
ocorre o cuidado profissional de enfermagem, adota-os como sinônimos. 

(   ) A compreensão desses conceitos como sinônimos ou como termos divergentes fica a critério das instituições de 
saúde, de acordo com o referencial teórico adotado, sem impacto no processo de trabalho da enfermagem. 

(   ) No Brasil, o PE foi introduzido por Wanda de Aguiar Horta, que o definiu como a dinâmica das ações sistematizadas 
e inter-relacionadas, visando a assistência ao ser humano. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F. 
►b) F – F – V. 
c) V – F – F. 
d) F – V – V. 
e) V – V – V. 
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**25 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é norteado por princípios doutrinários e organizativos, descritos na Lei nº 8.080/90. 
Nesse sentido, considere a situação de saúde abaixo: 

 

 M.M., 70 dias de vida, foi atendida no Pronto-Atendimento Infantil depois de apresentar convulsão 24 horas após a administração 
da vacina Pentavalente do esquema básico vacinal na Unidade de Saúde próxima de sua residência. O quadro evoluiu para 
episódio hipotônico-hiporresponsivo. Na alta hospitalar, a enfermeira orientou a mãe a procurar o Centro de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (CRIE), para orientações sobre a oferta da vacina DTPa (acelular) e complementação das doses de 
hepatite B e Haemophilus influenzae b isoladas aos 4 meses. 

 

 Tendo em visa que a DTPa está na lista de imunobiológicos disponibilizados no CRIE a partir de indicação médica em 
situações especiais e para grupos específicos, o princípio do SUS que se aplica a essa situação é o da: 

 

a) equidade. 
b) universalidade. 
►c) integralidade. 
d) descentralização. 
e) hierarquização. 

 
 

26 - Conforme a Lei nº 8.080/90, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de atuação 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde descritas 
na referida lei, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A assistência terapêutica integral consiste na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, 
tais como órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos, e na oferta de procedimentos terapêuticos, 
em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou 
contratado. 

(   ) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como 
a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, 
assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 

(   ) A assistência terapêutica integral deve ser garantida pelos municípios, que deverão realizar o pagamento, o 
ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto ou procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de 
uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), diretamente aos pacientes. 

(   ) Para a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, serão 
consideradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, 
produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou autorização de uso. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – F – F. 
e) F – V – V – F. 

 
27 - Assinale a alternativa que apresenta um fator que aumenta os níveis de hormônio antidiurético. 
 

a) Álcool etílico. 
b) Hiponatremia. 
c) Poliúria. 
►d) Hipovolemia. 
e) Hipotensão 
 

28 - Uma enfermeira atende paciente que necessita de controle rigoroso da concentração de oxigênio ministrado. Qual é o 
melhor dispositivo para fornecer oxigênio do modo mais seguro e exato para liberar a concentração necessária a esse 
paciente? 

 

a) Máscara com bolsa reservatória inflada. 
►b) Máscara Venturi. 
c) Cânula transtraqueal. 
d) Cânula nasal. 
e) Máscara facial. 
 

*29 - Na técnica de mensuração da pressão arterial, para ter certeza de que o manguito foi insuflado o suficiente, ele deve ser 
insuflado com pressão: 

 

a) em 50 mmHg acima da pressão arterial sistólica esperada para o paciente. 
b) em 20 mmHG acima do momento de desaparecimento dos sons cardíacos. 
c) até o desaparecimento dos sons cardíacos. 
d) em 20 mmHg acima da último dado da pressão arterial aferida. 
e) em 30 mmHg acima do ponto a partir do qual você não pode mais palpar a pulsação. 

 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
** Questão com resposta alterada. 
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30 - O padrão ouro para verificar o posicionamento correto da sonda nasoenteral é por meio: 
 

►a) de radiografia. 
b) da obtenção do PH. 
c) do teste do copo. 
d) da ausculta de ruídos hidroaéreos. 
e) da insuflação de ar na sonda. 

 
31 - O diagnóstico de enfermagem “integridade tissular prejudicada” é adequado para paciente com: 
 

a) úlcera de pressão estágio I. 
b) lesão fechada com hiperemia fixa. 
►c) ferida profunda. 
d) pele com emaciação. 
e) lesão de epiderme e derme. 

 
32 - Em relação ao cateter intravenoso, a ANVISA recomenda prazo para a troca desse dispositivo. A troca do cateter periférico 

de poliuretano deve ser feita a cada: 
 

a) 24 horas. 
b) 36 horas. 
c) 48 horas. 
d) 72 horas. 
►e) 96 horas. 

 
33 - Uma paciente recebeu prescrição de 1,2 mg de decadron. A unidade tem disponível decadron frasco com 2,5 ml de 4 mg 

por ml. Nesse caso, a dose a ser administrada deve ser de: 
 

a) 0,2 ml. 
►b) 0,3 ml. 
c) 0,8 ml. 
d) 1,2 ml. 
e) 3,0 ml. 

 
34 - O Programa Nacional de Imunização apresenta as indicações e contraindicações das vacinas e dos cuidados necessários 

para esse procedimento. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A ocorrência de febre acima de 38,5 ºC após a administração de uma vacina não constitui contraindicação à dose 
subsequente. 

(   ) O uso de corticoides por via inalatória ou tópicos ou em esquemas de altas doses em curta duração (menos de 
14 dias) constitui contraindicação de vacinação. 

(   ) No recém-nato prematuro, deve ser usada a idade corrigida para administrar as vacinas próprias da idade. 
(   ) Não deve ser indicado o uso de paracetamol antes ou imediatamente após a vacinação, para não interferir na 

imunogenicidade da vacina. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
►d) V – F – F – V. 
e) F – V – V – V. 

 
35 - A bronquiolite é uma infecção viral aguda que ocorre usualmente em crianças de 2 a 12 meses, tendo como uma das 

características predominantes: 
 

a) tosse produtiva. 
b) estridor. 
►c) dispneia. 
d) estertores bolhosos. 
e) dor aguda no peito. 
 

36 - Quanto aos estágios do trabalho de parto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O primeiro estágio do trabalho de parto compreende todo o período de dilatação, que vai do início da dilatação cervical até 
10 cm e consiste em 3 fases: fase latente, fase ativa e fase de transição. 

b) O primeiro estágio do trabalho de parto compreende todo o período de dilatação, que vai de 0 cm até 10 cm e consiste em 
2 fases: fase latente e fase ativa. 

c) O segundo estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a dilatação total e terminando com a 
expulsão do feto/bebê. 

d) O terceiro estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a expulsão do feto/bebê e terminando 
com a separação e saída da placenta. 

e) O terceiro estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a expulsão do feto/bebê e terminando 
com a separação da placenta, sendo também conhecido como puerpério. 

  



11/12 
 

37 - A respeito das adaptações fisiológicas maternas que ocorrem no puerpério, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A involução uterina é o fenômeno pelo qual o útero volta ao seu tamanho pré-gravídico, e alguns fatores são 
considerados facilitadores desse processo, como expulsão completa da placenta e membranas amnióticas, trabalho 
de parto e nascimento sem complicações, amamentação e deambulação precoce. 

2. O termo lóquios refere-se à secreção vaginal que ocorre após o nascimento. É resultado da involução uterina, durante 
a qual a camada superficial da decídua basal sofre necrose e descama. Os lóquios passam por três fases e se 
modificam, sendo descritos como lóquios rubros, serosos e brancos. 

3. Os níveis de progesterona que causaram relaxamento dos músculos lisos durante a gravidez e diminuíram o tônus 
intestinal também estão em queda. Portanto a constipação intestinal não constitui mais problema no pós-parto ou 
puerpério. 

4. A diaforese profusa, que é comum no período pós-parto imediato, é uma das mais notáveis adaptações do sistema 
tegumentar. Muitas mulheres acordarão encharcadas de suor durante o puerpério. É considerado um mecanismo que 
reduz os líquidos retidos durante a gravidez e restaura os níveis pré-gravidez dos líquidos corporais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

38 - A respeito dos conceitos importantes relacionados às emergências obstétricas, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O prolapso de cordão umbilical é definido como a protrusão do cordão umbilical ao longo ou na frente da 
apresentação fetal. Embora seja raro em um feto a termo com apresentação cefálica, o prolapso de cordão é mais 
comum em gestações que envolvem má apresentação fetal, restrição de crescimento intrauterino, prematuridade, 
membranas rotas com o feto ainda em posição alta, polidrâmnio, multiparidade e gestação multifetal. 

(   ) Descolamento prematuro de placenta (DPP) é a separação prematura de uma placenta implantada normalmente no 
miométrio materno. São fatores de risco para o DPP: pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, 
convulsão, ruptura uterina, traumatismo, tabagismo, uso de cocaína, coagulopatias, história pregressa de 
descolamento de placenta, violência doméstica e patologia placentária. 

(   ) Ruptura uterina consiste em uma laceração significativa no útero no local de uma cicatriz pregressa na cavidade 
abdominal. Com frequência, seu início é marcado apenas por bradicardia fetal repentina, e o tratamento exige 
intervenção cirúrgica imediata para bons desfechos. 

(   ) Embolia de líquido amniótico é um evento raro e potencialmente fatal, caracterizado pela ocorrência repentina de 
hipotensão, hipóxia e coagulopatia. O líquido materno que contém restos celulares penetra na circulação materna e 
obstrui vasos pulmonares, o que provoca angústia respiratória e colapso circulatório. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
►b) V – F – V – V. 
c) V – V – F – V. 
d) F – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
 

39 - Tradicionalmente, os sinais e sintomas de gravidez são agrupados nas seguintes categorias: presunção, probabilidade e 
certeza. Em relação aos sinais e sintomas da gravidez, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os sinais de probabilidade são aqueles detectados pelo profissional de saúde durante o exame físico (sinais de Homann, 
Hegar e Goodell). Já os sinais de certeza são a ausculta do BCF (acima de 10 semanas de gestação com Doppler) e presença 
de movimentos fetais sentidos pelo profissional de saúde (acima de 14 semanas de gestação). 

b) Os sinais de probabilidade são aqueles detectados pelo profissional de saúde durante o exame físico (sinais de Homann, 
Hegar e Chadwick). São considerados sinais de certeza a ausculta do BCF (acima de 10 semanas de gestação) e presença 
de movimentos fetais sentidos pelo profissional de saúde (acima de 18 semanas de gestação). 

c) Os sinais de probabilidade são aqueles detectados pelo profissional de saúde durante o exame físico (sinais de Homann, 
Goodell e Chadwick). São considerados sinais de certeza a ausculta do BCF (acima de 12 semanas de gestação) e presença 
de movimentos fetais (acima de 18 semanas de gestação). 

d) Os sinais de probabilidade são aqueles detectados pelo profissional de saúde durante o exame físico (sinais de Homann, 
Hegar e Chadwick). São considerados sinais de certeza a ausculta do BCF (acima de 14 semanas de gestação) e presença 
de movimentos fetais (acima de 20 semanas de gestação). 

►e) Os sinais de probabilidade são aqueles detectados pelo profissional de saúde durante o exame físico (sinais de Hegar, Goodell 
e Chadwick). Já os sinais de certeza são a ausculta do BCF (acima de 10 semanas de gestação com Doppler) e presença de 
movimentos fetais sentidos pelo profissional de saúde (acima de 20 semanas de gestação). 
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40 - As doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis (IST) são infecções do trato reprodutivo 
causadas por microrganismos transmitidos por relação sexual vaginal, anal ou oral. A respeito do assunto, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A candidíase vulvovaginal é uma das etiologias mais comuns de corrimento vaginal. Também é conhecida como 
infecção por leveduras, monilíase ou micose. Não é considerada uma IST, pois seu agente etiológico faz parte da 
flora vaginal e se torna patológica somente quando ocorre uma modificação do meio vaginal. 

(   ) A tricomoníase é uma infecção vaginal que provoca corrimento. A mulher é sintomática. Já os homens são portadores 
assintomáticos. 

(   ) A clamídia é uma IST causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Frequentemente, é difícil de ser detectada, o que 
implica problemas para as mulheres, em virtude das consequências crônicas da infecção não tratada. Nas mulheres, 
a infecção por clamídia está associada a cervicite, síndrome uretral aguda, salpingite, doença inflamatória pélvica 
(DIP) e infertilidade. 

(   ) A gonorreia é uma infecção bacteriana séria e potencialmente muito grave, transmitida quase que exclusivamente 
por atividade sexual. Nas gestantes está associada a corioamnionite, trabalho de parto prematuro, descolamento 
prematuro das membranas e endometrite pós-parto. A doença pode ser transmitida ao recém-nascido sob a forma de 
oftalmia neonatal durante o parto, por meio do contato direto com gonococos na cérvice. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – F. 
►c) V – F – V – V. 
d) V – V – F – F. 
e) F – V – V – V. 
 


