
Página: 1                                                         
                                T  

Enfermagem 
 

 

Prova objetiva 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinqüenta) questões objetivas de caráter específico; 
 

Prova Objetiva Nº. de Questões Valor das questões Total de Pontos 
Conhecimentos específicos do cargo 50 2 100 

 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos 
retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Prova Objetiva, 
e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. 

 

12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVAS OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
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♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 01 
 
Reza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
que nos casos de aborto previstos em Lei, o profissional 
deverá: 

 
A) decidir de acordo com a sua consciência, sobre a sua 

participação ou não no ato abortivo;  
B) receber, além do salário ou honorários fixado por 

legislação específica, uma bonificação extra pela 
prática de assistência diferenciada; 

C) utilizar-se de mecanismos diversos, junto à instituição 
em que trabalha, para pleitear cargo ou função, com 
base no grau de risco do ato a ser praticado; 

D) comunicar sobre a sua participação ao Conselho 
Regional de Enfermagem, sob pena de suspensão do 
exercício profissional; 

E) acatar a determinação dada pela chefia, por se tratar de 
direito inalienável da paciente.  

 
Questão 02 
 
As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal 
e Regionais de Enfermagem são as seguintes: 
 

A) advertência verbal; censura; suspensão do exercício 
profissional; cassação do direito ao exercício 
profissional; privativa de liberdade; 

B) censura; multa; suspensão do exercício profissional; 
privativa de liberdade; cassação do direito ao exercício 
profissional; 

C) multa; advertência verbal; suspensão do exercício 
profissional; privativa de liberdade; perda de bens e 
valores; 

D) advertência verbal; multa; censura; suspensão do 
exercício profissional; cassação do direito ao exercício 
profissional; 

E) censura; multa; cassação do direito ao exercício 
profissional; privativa de liberdade; perda de bens e 
valores.  

 
Questão 03 
 
Fazem parte das proibições elencadas no Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, as seguintes práticas, 
EXCETO: 
 

A) provocar aborto ou cooperar em prática destinada a 
interromper a gestação, salvo os casos previstos em Lei; 

B) realizar pesquisa em que o direito inalienável do homem 
seja desrespeitado; 

C) sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança 
da pessoa humana; 

D) ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza 
das drogas que o compõem e de possíveis riscos; 

E) alertar o profissional, quando diante de falta cometida 
por imperícia, imprudência e negligência.   

Questão 04 
 
No âmbito da União, o seguinte órgão irá exercer a direção 
do Sistema Único de Saúde: 
 
A) Secretaria Estadual de Saúde; 
B) Conselho Federal de Saúde; 
C) Conselho Regional de Medicina; 
D) Sindicato dos Profissionais de Saúde; 
E) Ministério da Saúde. 

 
Questão 05 
 
O financiamento dos recursos necessários à realização das 
finalidades do Sistema Único de Saúde – SUS – é 
proveniente da seguinte fonte: 
 

A) Programa de Saúde da Família; 
B) Ministério da Saúde; 
C) Seguridade Social; 
D) Ministério do Planejamento; 
E) Comissão Nacional de Saúde 

 
Questão 06 
 
A Lei 8.080/90, que regula, em todo território nacional, as 
ações e serviços de saúde, afirma a respeito do SUS:  
 
A) é o conjunto de serviços de saúde, prestados, 

exclusivamente, por órgãos públicos federais, 
constituindo o Sistema Único de Saúde; 

B) a iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde, em caráter complementar; 

C) a execução de ações de saúde do trabalhador não está 
incluída no campo de atuação do Sistema Único de 
saúde; 

D) os serviços públicos de saúde que integram o Sistema 
Único de Saúde, não estão sob a égide das diretrizes 
previstas na Constituição Federal; 

E) as ações e serviços públicos que integram o Sistema 
Único de Saúde são desenvolvidos visando a 
população menos favorecida economicamente. 

 
Questão 07 
 
Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), 
na esfera federal, serão administrados através do: 
 

A) Sistema Nacional de Saúde; 
B) Conselho Federal de Promoção de Saúde; 
C) Fundo Nacional de Saúde; 
D) Conselho Regional de Saúde; 
E) Fundo Intersetorial de Saúde. 
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Questão 08 
 
À direção municipal do Sistema de Saúde – SUS –, 
segundo a Lei 8.080/90, compete: 
 

A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 
nutrição; 

B) definir e coordenar os sistemas de rede de 
laboratórios de saúde pública; 

C) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária 
de portos, aeroportos e fronteiras; 

D) executar serviços de vigilância epidemiológica e 
sanitária; 

E) implementar políticas de controle das agressões ao 
meio ambiente. 

 
 
Questão 09 
 
Segundo o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, é 
denominada de Infecção Hospitalar, aquela: 
 

A) adquirida após a admissão do paciente e que se 
manifeste durante a internação ou após a alta, 
relacionada com procedimentos hospitalares; 

B) em recém-nascido, cuja aquisição por via 
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e 
que tornou-se evidente logo após o nascimento; 

C) que está associada com complicação ou extensão da 
infecção já presente na admissão; 

D) constatada ou em incubação no ato da admissão do 
paciente, desde que não relacionada com a 
internação anterior no mesmo hospital; 

E) em recém-nascido, associada com bolsa rota superior 
a 24 (vinte e quatro) horas.  

 
 
Questão 10 
 
É da competência da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar, do hospital, as seguintes ações, EXCETO:   
 

A) elaborar, implementar, manter e avaliar programa de 
controle de infecção hospitalar; 

B) realizar investigação epidemiológica de casos e 
surtos, e implantar medidas imediatas de controle; 

C) elaborar e divulgar relatórios, e comunicar, 
periodicamente à autoridade máxima e chefias da 
Instituição, a situação do controle das infecções 
hospitalares; 

D) definir, através de um membro executor, a política 
de utilização de antimicrobianos, germicidas e 
materiais médico-hospitalares, para a instituição; 

E) cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, 
fornecendo informações epidemiológicas solicitadas 
pelas autoridades competentes. 

 
 

Questão 11 
 
No que se refere à prevenção e controle das infecções 
hospitalares, dispõe a Portaria 2.616/98/MS/GM de 12 de 
maio de 1998, quanto à lavagem das mãos: 
 

A) é a fricção manual rigorosa das mãos e pulsos, 
utilizando-se de álcool iodado; 

B) o uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e 
após contatos que envolvam mucosas; 

C) é, isoladamente, a ação mais importante para a 
prevenção da infecção hospitalar; 

D) a lavagem e anti-sepsia cirúrgica das mãos é realizada 
sempre após os procedimentos cirúrgicos; 

E) na assistência a um paciente, envolvendo contato com 
diversos sítios corporais e atividades, é suficiente uma 
única lavagem das mãos. 

 
Questão 12 
 
Existem dois tipos de vacina contra a hepatite B e em 
ambos é utilizado como conservante a seguinte substância: 
 
A) álcool 
B) formol 
C) timerosal 
D) água destilada 
E) hidróxido de alumínio 
 
Questão 13 
 
A vacina dupla viral pode ser aplicada a partir do seguinte 
período de vida: 
 
A) 48 horas 
B) 02 anos 
C) 90 dias 
D) 36 semanas 
E) 12 meses 
 
Questão 14 
 
O Esquema 1, básico, do tratamento da tuberculose inclui 
os seguintes medicamentos: 
 
A) isoniazida, etambutol e rifampicina 
B) garamicina, etionamida e rifampicina 
C) pirazinamida, isoniazida e rifampicina 
D) estreptomicina, etionamida e etambutol 
E) pirazinamida, estreptomicina e garamicina 
 
Questão 15 
 
A via de administração subcutânea é utilizada na aplicação 
da vacina: 
 

A) BCG 
B) tríplice viral 
C) contra o tétano 
D) tríplice bacteriana 
E) contra a hepatite B 
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Questão 16 
 
A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de 
forma rotineira, na primeira hora após o nascimento, com 
aplicação única de solução de nitrato de prata a 1% ou, 
ainda, do colírio de: 
 
A) cloranfenicol a 1,5% 
B) eritromicina a 0,5% 
C) tianfenicol 1,5 mg 
D) cefotaxima 2,5 mg 
E) tetraciclina a 2% 
 
Questão 17 
 
Entre as doenças sexualmente transmissíveis, aquela cuja 
transmissão é exclusivamente sexual denomina-se: 
 
A) Aids 
B) sífilis 
C) candidíase 
D) cancro mole 
E) herpes simples 
 
Questão 18 
 
As insulinas de origem humana do tipo ultra-rápida têm 
duração máxima de ação no organismo correspondente ao 
respectivo intervalo, em horas: 
 
A) 2 a 3 
B) 4 a 6 
C) 5 a 7 
D) 8 a 10 
E) 14 a 18 
 
Questão 19 
 
No primeiro estágio do trabalho de parto pode-se avaliar a 
situação, a apresentação e a posição do feto executando a 
manobra de: 
 
A) Apgar 
B) Rechaço 
C) Homans 
D) Leopold 
E) Hoffman 
 
Questão 20 
 
Um sinal muito sugestivo de gravidez que caracteriza-se 
pela coloração azulada visível nas mucosas da cérvice, 
vagina e vulva, que se apresenta entre a 6ª e a 8ª semanas 
de gestação denomina-se sinal de: 
 
A) Braxton Hicks 
B) Chadwick 
C) Piskacek 
D) Goodell 
E) Hegar 
 

Questão 21 
 

A exsangüíneotransfusão é um procedimento realizado em 
recém-nascidos que tem, entre outras, a seguinte 
finalidade: 
 

A) repor o déficit de plaquetas 
B) corrigir níveis altos de bilirrubinemia 
C) auxiliar no diagnóstico de anemias severas 
D) substituir a maior parte do sangue total circulante 
E) aumentar a viscosidade e a massa total de células 

vermelhas 
 
Questão 22 
 

No manejo de recém-nato nascido de mãe infectada pelo 
HIV está recomendado o seguinte cuidado imediatamente 
após o parto: 
 

A) realizar o teste anti-HIV 
B) banhar com água e sabão 
C) administrar AZT por via venosa 
D) promover o aleitamento materno 
E) aspirar rigorosamente as vias aéreas superiores 
 
Questão 23 
 

Para aferir a pressão arterial, o Plano de Atenção da 
Hipertensão Arterial recomenda posicionar a campânula do 
estetoscópio na fossa antecubital sobre a artéria 
denominada: 
 

A) temporal 
B) poplítea 
C) braquial 
D) radial 
E) ulnar 
 
Questão 24 
 

A insulinoterapia constitui uma das modalidades de 
tratamento do diabetes mellitus, que pode causar algumas 
complicações. A complicação que ocorre com maior 
freqüência é: 
 

A) a hipoglicemia 
B) o fenômeno Dawn 
C) o edema insulínico 
D) a hipertrofia insulínica 
E) a resistência insulínica 
 
Questão 25 
 

Durante a realização do exame físico a enfermeira 
observou a presença de curva lateral da coluna com alturas 
desiguais dos quadris e ombros. Estes sinais sugerem a 
seguinte anormalidade postural: 
 

A) cifose 
B) lordose 
C) escoliose 
D) difolordose 
E) displasia de quadril 
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Questão 26 
 
Um paciente com diabetes mellitus informou que vem 
eliminando quantidades excessivas de urina durante todo o 
dia. A enfermeira registrou a informação utilizando o 
seguinte termo técnico: 
 
A) disúria 
B) oligúria 
C) poliúria 
D) polifagia 
E) polidipsia 
 
Questão 27 
 
No exame físico, a técnica da percussão traduz em sons a 
aplicação de uma força física, que pode proporcionar 
informações de processos patológicos no tórax e no 
abdome. O som produzido pela percussão do estômago 
cheio de ar é chamado de: 
 
A) Timpanismo 
B) Ressonância 
C) Hiperressonância 
D) Macicez 
E) Submacicez 

 
Questão 28 
 
No adulto idoso, dentre as diversas alterações normais no 
estado funcional, estão a menor capacidade vesical e 
sensibilidade tardia para urinar, podendo causar retenção, 
dificuldade ou incontinência urinária. Como recomendação 
da enfermagem na promoção de saúde deste idoso, 
podemos citar: 
 
A) Fazer restrição hídrica rigorosa 
B) Manter a urina alcalina 
C) Orientar à ingestão de irritantes vesicais 
D) Ingerir diuréticos naturais 
E) Utilizar roupas facilmente manipuláveis 

 
Questão 29 
 
As concentrações de eletrólitos no líquido intracelular 
(LIC) diferem daquelas no líquido extracelular (LEC). Os 
principais eletrólitos do LIC são: 
 
A) Potássio e magnésio 
B) Fosfato e potássio 
C) Potássio e sódio 
D) Sódio e fosfato 
E) Magnésio e sódio 

 
Questão 30 
 
A concentração sérica do cálcio inferior à normal, que 
ocorre em inúmeras situações clínicas, é conhecida como: 
 

A) Hipocalemia 
B) Hipercalcemia 
C) Hipercalemia 
D) Hipocalcemia 
E) Hiponatremia 

 
Questão 31 
 
A doença obstrutiva das vias aéreas, intermitente e 
reversível, caracterizada por responsividade aumentada da 
traquéia e brônquios a vários estímulos, chama-se: 
 
A) Enfisema pulmonar 
B) Asma 
C) Empiema 
D) Derrame pleural 
E) Pneumoconiose 

 
Questão 32 
 
A estrutura cardíaca que dá início ao sistema de condução 
do coração, que normalmente funciona como marca-passo, 
responsável pela freqüência cardíaca, de aproximadamente 
60 a 100 impulsos por minuto, chama-se: 
 
A) Fibras de Purkinge 
B) Ventrículo esquerdo 
C) Válvula mitral 
D) Feixe de His 
E) Nódulo sinoatrial 

 
Questão 33 
 
A primeira bulha cardíaca é produzida pelo fechamento 
simultâneo das válvulas mitral e tricúspide, embora a 
vibração da parede miocárdica também possa contribuir 
para esse som. A área no precórdio onde ela é mais audível 
localiza-se no: 
 
A) Segundo espaço intercostal, à direita do esterno 
B) Primeiro espaço intercostal, à esquerda do esterno 
C) Terceiro espaço intercostal, à direita do esterno 
D) Quinto espaço intercostal, à esquerda do esterno 
E) Segundo espaço intercostal, à esquerda do esterno 

 
 
Questão 34 
 
No paciente com problemas vasculares periféricos, vários 
cuidados de enfermagem são preconizados, excetuando-
se: 
 

A) Desencorajar o uso do fumo 
B) Orientar a utilizar roupas e meias adequadas 
C) Promover boa nutrição com ingestão adequada de 

vitaminas B e C 
D) Encorajar a permanência de pé ou sentado por 

períodos prolongados 
E) Instruir quanto às formas de evitar traumatismos das 

extremidades 
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Questão 35 
 
Um componente da secreção gástrica é o fator intrínseco, 
que é sintetizado pelas células do estômago e se combina 
com a vitamina B12 da dieta. A ausência do fator 
intrínseco, impossibilitando a absorção da referida 
vitamina, ocasiona o seguinte tipo de anemia: 
 

A) Perniciosa  
B) Aplástica 
C) Hemolítica 
D) Falciforme 
E) Mielotísica 

 
 
Questão 36 
 
A maioria dos pacientes cirúrgicos é encorajada à 
deambulação precoce, logo que indicada. Este cuidado 
ajuda a prevenir uma das seguintes complicações pós-
operatórias: 
 

A) Lipotímia 
B) Atelectasia 
C) Infecção 
D) Hipovolemia 
E) Arritimia 

 
 
Questão 37 
 
O processo de cicatrização das feridas passa pelas fases 
inflamatória, proliferativa e de maturação. Um evento que 
caracteriza a fase inflamatória é: 
 

A) Liberação de histamina, aumentando a 
permeabilidade capilar; 

B) Síntese do colágeno pelos fibroblastos; 
C) Redução do tamanho da cicatriz 
D) Participação de vitaminas no processo metabólico 
E) Cadeias de aminoácidos formando fibras de tamanho 

crescentes. 
 
Questão 38 
 

O choque é uma das complicações pós-operatórias mais 
sérias e preocupantes. Alguns dos sinais clássicos deste 
evento são: 
 

A) Hipertensão arterial e pele fria 
B) Bradipnéia e palidez 
C) Pele úmida e bradisfigmia 
D) Palidez e pele fria 
E) Pele úmida e bradipnéia 

 
Questão 39 
 
A posição em que o paciente será colocado na mesa 
cirúrgica irá depender do procedimento a ser realizado, 

bem como o estado físico do paciente. Para uma cirurgia 
renal, o paciente deverá ser colocado na posição de: 
 
A) Trendelemburg 
B) Litotomia 
C) Sims 
D) Decúbito ventral 
E) Fowler 

 
Questão 40 
 

A classe de anestesia que pode ocasionar cefaléia como 
uma complicação pós-operatória chama-se: 
 
A) Epidural 
B) Espinhal 
C) Geral 
D) Troncular 
E) Regional 

 
Questão 41 
 

 
O modelo de planejamento que estuda profundamente o 
problema, analisa a viabilidade política do plano 
desenvolvido e ataca as dificuldades na prática sem 
generalizá-las é: 
 

A) estratégico situacional 
B) normativo 
C) tradicional 
D) operacional sistemático 
E) hierárquico 

 
Questão 42 
 

O procedimento administrativo, utilizados nas empresas 
públicas, para aquisição e alienação de bens e serviços e 
denominado: 
 

A) licitação 
B) ressuprimento 
C) ponto de requisição 
D) previsão 
E) provisão 

 
Questão 43 
 
O consumo mensal de seringas de insulina no Ambulatório 
de Diabetes foi de 200, 240 e 220 respectivamente nos 
meses de agosto, setembro e outubro. O consumo médio 
mensal dessa unidade é: 
 

A) 660 
B) 220 
C) 240 
D) 200 
E) 610 
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Questão 44 
 

No dimensionamento de pessoal de enfermagem, o 
acréscimo de 30% para a cobertura de ausências ao serviço, 
é denominado: 
 

A) ausência não prevista (ANP) 
B) índice de segurança técnica (IST) 
C) tempo efetivo de trabalho (TET) 
D) dimensionamento institucional (DI)  
E) indicador médio de pessoal (IMP) 

 
Questão 45 
 
Está prescrito para um paciente Digoxina 0,125mg via oral 
diário. Na enfermaria está disponível Digoxina 0,25 mg. A 
fração do medicamento a ser administrado é: 
 

A) 1/3 comprimido 
B) 1/4 comprimido 
C) 1/2 comprimido 
D) 1/5 comprimido 
E) 1/6 comprimido 

 
Questão 46 
 
Um paciente com exteriorização de uma porção do cólon 
intestinal ascendente na parede abdominal, para drenagem 
de conteúdo fecal, é portador de: 
 

A) colostomia direita 
B) colostomia esquerda 
C) jejunostomia direita 
D) jejunostomia esquerda 
E) sigmoidostomia 

 
Questão 47 
 

Um paciente com uma úlcera por pressão com solução de 
continuidade envolvendo epiderme e parte da derme, terá a 
sua lesão estadiada em estágio: 
 
A) V 
B) III 
C) I 
D) II 
E) IV 

 
Questão 48 
 

Uma família moradora do município de Cantão possui 
acesso a um hospital geral com diferentes especialidades, 
porém não tem atenção básica sistemática e contínua na 
sua região. O princípio do SUS que não está sendo 
atendido é o de: 
 

A) organicidade 
B) equidade 
C) universalidade 
D) integralidade 
E) multiplicidade 

Questão 49 
 

O Enfermeiro no ato de coletar dados das fontes primária 
(cliente) e secundárias (família) e analisá-los enquanto base 
para a construção do diagnóstico de enfermagem está 
construindo: 
 

A) plano de cuidados de enfermagem 
B) cuidado de enfermagem 
C) evolução de enfermagem 
D) prescrição de enfermagem 
E) histórico de enfermagem 

 
Questão 50 
 

O diabetes mellitus é uma condição clínica que aumenta o 
risco das cirurgias devido a: 
 

A) dificuldade na escolha do antibiótico 
B) existência de predisposição a estado febril 
C) comprometimento hepático 
D) risco de amputação 
E) possibilidade de comprometimento circulatório 
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