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ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca

03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo

04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de
trabalho diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já
tem e passar a trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para
poder realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em
16m em seu comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a
mais terá o campo com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m². (d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês
na modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3
meses qual o valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e
o menor desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o
maior desses números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11) Em uma Unidade Básica de Saúde foram atendidos pacientes com as seguintes
infecções sexualmente transmissíveis (IST): Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV), Donovanose, Gonorreia e Sífilis adquirida.
Sobre a notificação compulsória destas doenças, é correto afirmar que:
A) Todas as três doenças são de notificação compulsória nacional.
B) Apenas a Gonorreia e a Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) são
doenças de notificação compulsória.
C) A sífilis adquirida é doença de notificação compulsória semanal.
D) A Donovanose é doença de notificação compulsória imediata.
E) A Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Donovanose são
doenças de notificação compulsória semanal.
12) O Calendário Nacional de Vacinação (2019) preconiza a administração de algumas
vacinas para a criança de 15 meses.
Dentre estas vacinas está preconizada a administração de uma dose da vacina:
A) Varicela.
B) Rotavírus.
C) Febre amarela.
D) Hepatite A.
E) HPV.

13) O Tétano Neonatal é uma doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que
acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, tendo como manifestação
clínica inicial a dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante. (Ministério da
Saúde, 2017)
A) O recém-nascido apresenta choro constante, irritabilidade, dificuldade para mamar e
abrir a boca, decorrente da contratura dolorosa dos músculos da mandíbula (trismo),
seguida de rigidez de nuca, tronco e abdome.
B) A atenção da enfermagem deve ser contínua, vigilante quanto às emergências
respiratórias decorrentes dos espasmos, realizando pronto atendimento com assistência
ventilatória nos casos de dispneia ou apneia.

C) O diagnóstico é essencialmente clínico e não existe exame laboratorial específico
para diagnóstico do tétano. Os exames laboratoriais são realizados apenas para controle
das complicações e respectivas orientações do tratamento.
D) No tratamento deve ser utilizado imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT) ou
soro antitetânico (SAT), não sendo recomendado a administração de antibióticoterapia.
E) O recém-nascido deve ser internado em unidade de terapia intensiva (UTI) ou em
enfermaria apropriada, acompanhado por uma equipe médica e de enfermagem
experiente e treinada na assistência dessa enfermidade, o que pode reduzir as
complicações e a letalidade.
14) A gestante Antônia Maria, de 36 anos, compareceu à consulta de enfermagem de
pré natal e foi informada que a Data Provável do Parto (DPP) será em 18/06/2020.
A Data da Última Menstruação (DUM) de Antônia Maria foi em:
A) 07/09/2019.
B) 11/09/2019.
C) 28/09/2019
D) 13/10/2019.
E) 27/09/2019.
15) Foi prescrito para um determinado paciente:





SG 5% - 500 ml
NaCl 20% - 10 ml
KCl 19,1% - 10 ml
Glicose 50% - 10 ml

O volume dos itens acima deverá ser administrado em 12 horas de tratamento. Sendo
assim, o gotejamento aproximado por minuto será de:
A) 13 gotas por minuto.
B) 15 gotas por minuto.
C) 23 gotas por minuto.
D) 27 gotas por minuto.
E) 32 gotas por minuto.
16) O Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para
todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento.
Sobre a doença, analise as afirmativas abaixo:
I- As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e
macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença
coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
II- O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é bem mais frequente em adultos, mas pode ser
diagnosticado na infância e na adolescência, que podem desenvolver uma forma
lentamente progressiva da doença, denominada “latent autoimmune diabetes in adults”
(LADA).

III- Os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) apresentam os sintomas
clássicos de hiperglicemia (poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento inexplicado)
mais exacerbados do que os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1. A cetoacidose é a
manifestação clássica inicial do DM2.
IV- A gestação consiste em condição diabetogênica, uma vez que a placenta produz
hormônios hiperglicemiantes e enzimas placentárias que degradam a insulina, com
conseqüente aumento compensatório na produção de insulina e na resistência a insulina,
podendo evoluir com disfunção das células β.
Estão corretas as afirmativas:
A) apenas I e II.
B) apenas III e IV.
C) apenas I, III e IV.
D) apenas I, II e III.
E) apenas I e IV..
17) Ao realizar o exame físico de um paciente, o Profissional de Enfermagem registrou
os seguintes achados;
I- Desigualdade de diâmetro das pupilas.
II- Respiração difícil, penosa e irregular.
III- Dificuldade na articulação da palavra
IV- Hemorragia do ouvido.
Para descrever o estado deste paciente no prontuário, utilizando os respectivos termos
técnicos, não será utilizado o seguinte termo:
A) Dispneia.
B) Otorragia.
C) Disfagia.
D) Anisocoria.
E) Disartria.
18) As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos
hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência
hospitalar e de vigilância sanitária, dentre outras.
Sobre a prevenção e controle das infecções hospitalares, é incorreto afirmar que:
A) Não são recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia, as formulações contendo
éter e clorofórmio.
B) São recomendados os métodos de busca ativos de coleta de dados para Vigilância
Epidemiológica das infecções hospitalares.
C) A lavagem das mãos com anti-séptico é recomendada em prestação de cuidados a
pacientes críticos.

D) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações
desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da
incidência e da gravidade das infecções hospitalares.
E) São consideradas cirurgias potencialmente contaminadas todas as intervenções
cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso
(supuração local) e/ou tecido necrótico.
19) O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e
se embasa nas disposições do Código de Ética de Enfermagem.
Um profissional de enfermagem que executar procedimentos ou participar da assistência
à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável
legal, em uma situação que não envolva iminente risco de morte, está sujeito às
seguintes penalidades estabelecidas no Código de Ética de Enfermagem, exceto:
A) Censura.
B) Multa.
C) Advertência verbal.
D) Suspensão do Exercício Profissional.
E) Cassação do Direito ao Exercício Profissional.
20) A hanseníase é doença de evolução crônica, mas durante seu curso podem ocorrer
de forma abrupta complicações das reações como: febre alta, dor no trajeto dos nervos,
surgimento de lesões da pele (placas ou nódulos) e piora do aspecto de lesões
preexistentes. Esses quadros são denominados reações hansênicas ou estados reacionais.
São manifestações clínicas encontradas na reação reversa (reação tipo 1), exceto:
A) Aparecimento brusco de nódulos eritematosos, dolorosos à palpação ou até mesmo
espontaneamente, que podem evoluir para vesículas, pústulas, bolhas ou úlceras.
B) Dor espontânea nos nervos periféricos.
C) Aparecimento de novas lesões que podem ser eritemato-infiltradas (aspecto
erisipeloide).
D) Aumento ou aparecimento de áreas hipoanestésicas ou anestésicas.
E) Re-agudização de lesões antigas.
21) Na via de administração intravenosa, o medicamento é injetado na veia, diretamente
na circulação sanguínea do paciente.
São desvantagens da administração de medicamentos por via intravenosa, exceto:
A) Risco de infecção devido a procedimento invasivo.
B) Contraindicação para medicações oleosas e de depósito.
C) Dor pela punção e irritação local causada por alguns medicamentos.
D) Não aceita grandes volumes de soluções na sua administração.
E) Risco de promover flebites.
22) Em uma consulta de enfermagem para acompanhamento da Hipertensão Arterial, o
paciente J.M.C, 52 anos, relata estar sofrendo com uma tosse seca após o início do
tratamento da Hipertensão arterial.

Representa a classe de anti-hipertensivo responsável por provocar este efeito adverso:
A) Diuréticos.
B) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
C) Betabloqueadores.
D) Vasodilatadores diretos.
E) Alfabloqueadores.
23) No Brasil, entre 2006 e 2015, em média, anualmente, foram diagnosticados 71 mil
casos novos de Tuberculose. (Ministério da Saúde, 2017)
Sobre a doença, é incorreto afirmar que:
A) O adoecimento e o tratamento prévio da infecção latente da tuberculose (ILTB)
conferem imunidade contra novas infecções nem recidivas.
B) É frequente a associação da tuberculose extrapulmonar à pulmonar (tuberculose
mista). Por isso, todo caso extrapulmonar também deve ser investigado para tuberculose
pulmonar.
C) A transmissão da tuberculose pulmonar pode ocorrer enquanto o indivíduo estiver
eliminando bacilos no escarro, período identificado pela baciloscopia de escarro
positiva.
D) O tratamento da tuberculose sensível dura no mínimo 6 meses, e por isso é
fundamental que o profissional de saúde acolha o usuário no serviço de saúde, desde o
diagnóstico até sua alta.
E) A tuberculose é uma doença curável em praticamente todos os casos sensíveis aos
medicamentos antituberculose, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia
medicamentosa e a correta operacionalização do tratamento.
24) As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são frequentes, têm múltiplas
etiologias e apresentações clínicas, e causam impacto na qualidade de vida das pessoas,
nas relações pessoais, familiares e sociais.
As causas mais comuns e importantes de Doença Inflamatória Pélvica (DIP) são:
A) Tricomoníase e Vaginose.
B) Candidíase e Donovanose.
C) Sífilis e AIDS.
D) Gonorreia e a Clamídia.
E) Cancroide e Linfogranuloma venéreo.
25) O processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, visando a assistência ao ser humano.
Analise as afirmativas abaixo sobre o Processo de Enfermagem e marque Verdadeiro
(V) ou Falso (F):
( ) O pensamento crítico se apresenta como aptidão essencial para o uso do método
científico, que para a Enfermagem, representa a utilização do Processo em Enfermagem
em sua prática assistencial.

( ) O Diagnóstico de Enfermagem é o primeiro passo do processo de enfermagem. É o
roteiro sistematizado para o levantamento de dados do paciente e que tornam possível a
identificação de seus problemas.
( ) 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; e que forneça a base para a avaliação dos
resultados de enfermagem alcançados.
( ) A execução do processo de Enfermagem é privativa do Enfermeiro e o Técnico de
Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem não participam da sua execução.
A sequência correta é:
A) V F V V.
B) F V F F.
C) V V V F.
D) V F V F.
E) F V F V.
26) O rastreamento das lesões precursoras do câncer de colo de útero é atribuição da
atenção primária (Ministério da Saúde, 2013)
O Ministério da Saúde recomenda que o início da coleta de material para exame
citopatológico no rastreamento do câncer do colo do útero deve ser:
A) aos 16 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
B) aos 18 anos de idade, independente se já houve atividade sexual.
C) aos 21 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
D) aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
E) a partir de 15 anos de idade, se já houve atividade sexual e conforme requisição da
mulher.
27) O Enfermeiro é um profissional de extrema importância no tratamento de lesões.
Sobre as coberturas utilizadas no tratamento de lesões, é incorreto afirmar que:
A) É contraindicada a utilização do Hidrogel em pele íntegra e lesões fechadas.
B) O filme transparente é impermeável a microorganismos e fluidos
C) A cobertura de carvão ativado absorve exsudato e filtra o odor.
D) A colagenase é contraindicada nas lesões com tecido necrótico.
E) Uma das indicações da espuma de poliuretano é no tratamento de lesões com perda
tecidual profunda parcial ou total.
28) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (2019), o reforço da vacina
Meningocócica C deverá ser administrado à criança na idade de:
A) 9 meses.
B) 12 meses.
C) 15 meses.

D) 18 meses.
E) 4 anos.
29) Na consulta de enfermagem de puericultura foi atendida uma criança de 3 anos de
idade.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a frequência respiratória
normal para esta criança é:
A) até 20mrm.
B) até 30mrm
C) até 40mrm.
D) até 50mrm.
E) até 60mrm.
30) Na Unidade Básica de Saúde compareceu para atendimento um paciente responsivo,
com obstrução leve das vias aéreas por corpo estranho (OVACE).
São medidas de primeiros socorros recomendadas neste caso, exceto:
A) Realizar manobras de desobstrução.
B) Observar atenta e constantemente.
C) Incentivar tosse vigorosa.
D) Acalmar o paciente.
E) Monitorar e suporte de O2, se necessário.

