
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nome

Assinatura

Identidade Órgão Exp.:

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS

Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808

Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém (  questões
Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

   50 cinquenta)  .

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha
de respostas.

Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo
com o modelo (      ). 

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

Preencha os dados pessoais.

Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa
correta.

Só marque uma resposta para cada questão.

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a  folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

Duração desta prova:  3 horas

Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas

 



Língua Portuguesa - Superior 
 
TEXTO 1 

 O ensino tradicional de língua portuguesa investiu, 
erroneamente, no conhecimento da descrição da língua, 
supondo que a partir desse conhecimento cada um de nós 
melhoraria seu desempenho no uso da língua. Na verdade, 
a escola agiu mais ou menos como se para aprender a usar 
um interruptor ou uma tomada elétrica fosse necessário 
saber como a força da água se transforma em energia e 
esta em claridade na lâmpada que acendemos. 

 Obviamente, há espaço para saber essas coisas 
todas e há aqueles que a elas se dedicaram e as sabem. 
Se precisar de uma informação, posso consultá-los. Mas o 
número de conhecimentos disponíveis na humanidade é 
imenso e muitas das tecnologias de que dispomos hoje nós 
sabemos usar, embora não saibamos como elas se 
produziram nem saibamos explicá-las.  

 Ninguém mais é capaz de dominar o conhecimento 
global disponível. Mas também não temos com as coisas 
uma relação mágica: sabemos que as coisas podem ser 
explicadas ou poderão ser explicadas um dia (há muito a 
saber sobre o mundo). Cada um de nós, em sua área 
profissional, tem conhecimentos e pode transmiti-los a 
outros, mas nenhum de nós imagina que todos queiram 
saber os conhecimentos que caracterizam a nossa 
profissão. É preciso saber usar eficientemente, e os 
conhecimentos suficientes para tanto já bastam. Ninguém 
precisa tornar-se especialista em tudo! 

 O conhecimento gramatical é, pois, um conhecimento 
necessário para aquele que se dedica ao estudo da língua 
e ao seu ensino, para que possa exercer dignamente seu 
ofício de construir situações adequadas para aquele que 
quer aprender a usar a língua, selecionando, inclusive, 
quais desses conhecimentos lhe são necessários. Mas não 
é um conhecimento, em seu todo, necessário para aquele 
que quer aprender a ler criticamente e a escrever 
exitosamente. 

 
GERALDI, João W. Linguagem e ensino: exercícios de militância e 

divulgação. Campinas, SP: Mercado de Letras, ALB,  
1996. p.71-72. Excerto adaptado. 

01. É correto afirmar que o Texto 1 trata, primordialmente:  

A) de como a escola deve ser responsável por nos 
repassar todos os conhecimentos disponíveis.  

B) do espaço que o conhecimento gramatical deve 
ocupar no ensino de língua portuguesa. 

C) da incapacidade humana para conseguir explicar 
todas as tecnologias disponíveis. 

D) da necessidade de os profissionais do ensino 
serem especialistas em língua portuguesa. 

E) da importância do conhecimento gramatical para 
quem pretende ser um bom leitor e escritor. 

02. Analise as informações apresentadas a seguir. 

1) Saber descrever bem uma língua não é garantia 
de melhor desempenho no uso dessa língua. 

2) A escola deve ser o espaço privilegiado para que 
os profissionais se tornem especialistas em 
língua portuguesa. 

3) A competência nas atividades de leitura e de 
escrita prescinde de maior aprofundamento do 
conhecimento gramatical. 

4) Todos os profissionais deveriam ter 
conhecimento aprofundado  da gramática de sua 
língua, já que ela é um bem comum a todos. 

 
Estão em consonância com o Texto 1: 

A) 1 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

03. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir. 

1) Afirmar que “o ensino tradicional de língua 
portuguesa investiu, erroneamente, no 
conhecimento da descrição da língua” equivale a 
afirmar que “o ensino tradicional de língua 
portuguesa, erroneamente, envidou esforços no 
conhecimento da descrição da língua”. 

2) Com a afirmação de que “ninguém mais é capaz 
de dominar o conhecimento global disponível”, o 
autor pretendeu dizer que “é humanamente 
impossível reter todo o conhecimento disponível”. 

3) O segmento destacado em: “para que possa 
exercer dignamente seu ofício de construir 
situações adequadas para aquele que quer 
aprender a usar a língua” equivale 
semanticamente a “aquele cujo desejo é o de 
saber utilizar a sua língua”.  

4) No contexto em que se insere, o termo destacado 
em: “para que possa exercer dignamente seu 
ofício de construir situações adequadas para 
aquele que quer aprender a usar a língua, 
selecionando, inclusive, quais desses 
conhecimentos lhe são necessários” tem o 
mesmo sentido de ‘discriminando’.  

 
Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
O seguinte trecho diz respeito às questões 04 e 05. 
 
“muitas das tecnologias de que dispomos hoje nós 
sabemos usar, embora não saibamos como elas se 
produziram nem saibamos explicá-las.” 

04. No trecho, podem ser identificadas, respectivamente, 
as seguintes relações semânticas:  

A) concessão e adição. 
B) condição e oposição. 
C) comparação e causa.  
D) conclusão e oposição. 
E) tempo e conclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



05. No que se refere às regras de regência verbal, esse 
trecho estaria igualmente correto se fosse alterado para:  

A) muitas das tecnologias a que dependemos hoje 
nós sabemos usar, embora não saibamos como 
elas se produziram nem saibamos explicá-las. 

B) muitas das tecnologias em que convivemos hoje 
nós sabemos usar, embora não saibamos como 
elas se produziram nem saibamos explicá-las. 

C) muitas das tecnologias com que lidamos hoje nós 
sabemos usar, embora não saibamos como elas 
se produziram nem saibamos explicá-las. 

D) muitas das tecnologias em que usufruímos hoje 
nós sabemos usar, embora não saibamos como 
elas se produziram nem saibamos explicá-las. 

E) muitas das tecnologias a que precisamos hoje 
nós sabemos usar, embora não saibamos como 
elas se produziram nem saibamos explicá-las. 

06. Analise o que se afirma a seguir, acerca de diversos 
aspectos gramaticais do Texto 1. 

1) No trecho: “O conhecimento gramatical é, pois, 
um conhecimento necessário para aquele que se 
dedica ao estudo da língua e ao seu ensino”, o 
termo destacado tem valor conclusivo. 

2) No trecho: “Ninguém precisa tornar-se especialista 
em tudo!”, a exclamação tem a função de marcar o 
tom categórico da afirmação feita. 

3) No trecho: “fosse necessário saber como a força 
da água se transforma em energia [...]”, o termo 
destacado está grafado sem trema em 
cumprimento ao último Acordo Ortográfico. Antes 
do Acordo, o trema era exigido para o termo.  

4) No trecho: “Mas não é um conhecimento, em seu 
todo, necessário para aquele que quer aprender 
a ler criticamente e a escrever exitosamente”, o 
segmento destacado poderia ser substituído por 
“necessário àquele”. Neste caso, a crase seria 
obrigatória.  

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 
 
TEXTO 2 
 

A língua portuguesa que amo tanto  
Que canto enquanto encanto-me ao ouvi-la  
Em cada canto é fala, é riso, é pranto  
E nada há que a cale e que a repila.  
 

É essa língua tórrida e faceira  
Inebriante e meiga e doce e audaz  
Que envolve e enleia a gente brasileira  
E quem a utiliza é quem a faz.  
 

[...] 
 

Não há quem fale errado ou fale mal  
De norte a sul, é belo o que é falado  
Na língua de Brasil e Portugal.  
Para julgar quem fala certo ou fala errado  
 

Não há no mundo lei, nem haverá:  
Quem faz da fala língua é quem a fala  
Gramática nenhuma a calará  
Gramático nenhum irá cegá-la!  
 

LOPES, Oldney. Disponível em:  
http://www.oldney.net/visualizar.php?idt=433893.  

Acesso em 23/09/2010. Adaptado. 

07. Há, no Texto 2, a defesa explícita de que:  

A) a língua falada no Brasil difere daquela que é 
falada em Portugal. 

B) a língua merece elogios em sua modalidade 
falada, não na escrita. 

C) são os falantes que fazem a língua subsistir, não 
os seus gramáticos.  

D) a homogeneidade caracteriza a língua falada no 
Brasil, de norte a sul. 

E) a gramática da língua do Brasil é mais complexa 
do que a de outras línguas.   

08. Entre os versos: “Para julgar quem fala certo ou fala 
errado / Não há no mundo lei, nem haverá:”, evidencia-
se uma relação semântica de: 

A) finalidade. 
B) conclusão. 
C) causalidade. 
D) comparação. 
E) tempo. 
 
 

TEXTO 3 
 

 
 

(Imagem disponível em: sinergiaprodutiva.blogspot.com. 
Acesso em 23/09/2010.) 

09. O Texto 3 pretende enfatizar, como tema principal: 

A) a responsabilidade dos políticos. 
B) o combate à corrupção no país. 
C) a importância da lei da ficha limpa. 
D) o poder transformador do voto. 
E) a necessidade do voto obrigatório. 

10. No trecho: “Este será meu instrumento de defesa...”, o 
termo que nos remete à imagem é: 

A) ‘meu’. 
B) ‘instrumento’. 
C) ‘defesa’. 
D) ‘será’. 
E) ’este’. 
 
 

 



Conhecimentos Específicos 

11. Os níveis de biossegurança física em serviços de 
saúde obedece à divisão em quatro grupos de acordo 
com os agentes infectantes. Sobre estes grupos, é 
incorreto afirmar que: 

A) o nível de biossegurança I, possui baixo risco 
individual e coletivo devido à presença de 
microorganismos que trazem pouca possibilidade 
de alto risco para os profissionais. 

B) no nível II, o risco individual é moderado e o risco 
coletivo é limitado em função dos 
microorganismos que podem causar doenças nos 
homens. 

C) o Mycobacterium tuberculosis é um dos principais 
microorganismos que qualificam o grupo IV. 

D) em áreas hospitalares de nível de biossegurança 
II, o nível de risco individual é elevado, e o risco 
coletivo é baixo, podendo causar enfermidades 
graves. Um forte representante deste grupo é o 
vírus HIV. 

E) para instalação de nível de biossegurança I, não 
há necessidade de uma área física afastada de 
público e circulação com grande movimento de 
trabalho.  

12. A higienização das mãos é a principal prática em todos 
os programas de prevenção e controle das Infecções 
Hospitalares (IH). Sobre esta prática, é correto afirmar 
que: 

A) o álcool é um germicida com tempo de ação 
imediato e com grande ação residual. 

B) a aplicação do álcool, após o uso de clorexidina 
ou polivinilpirrolidona (PVPI), está indicada para 
aumentar o efeito residual do antisséptico. 

C) a destruição da flora residente das mãos deve ser 
feita com gluconato de clorexidina a 1% quando 
se trata de lavagem das mãos no pré-operatório. 

D) a clorexidina é um germicida mais ativo contra 
bactérias Gram negativas e fungos do que 
bactérias Gram positivas. 

E) o uso prolongado de luvas talcados pode causar 
dermatites. 

13. Sobre as técnicas de vigilância epidemiológica das 
IHs, é correto afirmar que:  

A) Os estudos de incidência tratam dos casos novos 
de infecção em um determinado lugar, em um 
determinado período de tempo. 

B) Os estudos de prevalência tratam de casos 
antigos não resolvidos. 

C) A vigilância global é importante porque tem alta 
efetividade nas medidas de intervenção 
permitindo detalhar os problemas. 

D) O cálculo da densidade de infecção de corrente 
sanguínea é expresso em percentagem e o 
denominador está representado pela saídas – 
altas, óbitos e transferências – e o numerador 
corresponde ao número de episódios de infecção 
no período. 

E) A metodologia NNISS permite avaliar o perfil de 
um serviço de saúde quanto ás infecções 
hospitalares, mas não permite a comparação 
entre eles. 

14. Sobre as medidas de prevenção das Infecções 
Hospitalares, é incorreto afirmar que: 

A) os cateteres de Teflon e de poliuretano são mais 
resistentes à aderência microbiana que os de 
PVC, polietileno e silicone. 

B) o reservatório ou fonte de microorganismos, o 
modo de transmissão e a incisão cirúrgica são 
fatores predisponentes básicos de infecção 
hospitalar de sítio cirúrgico. 

C) os Estreptococcus do grupo B têm sido uma das 
principais causas de meningite e sepse em 
unidades neonatais e a fonte principal é a própria 
mãe do RN, por isso a lavagem das mãos é 
essencial. 

D) a prevenção das infecções hospitalares em 
úlceras de pressão consiste principalmente em 
lavar as mãos e adotar as medidas de precaução 
de contato. 

E) a principal estratégia para redução das IH de 
acesso vascular é o uso de luvas durante a 
execução da técnica. 

15. As mudanças nos serviços de saúde impõem uma 
abordagem organizada da educação à saúde para 
atender as necessidades de atenção à saúde. Em 
referência aos fatores que o enfermeiro deve 
considerar ao planejar a ação de enfermagem, estão 
incluídos os elementos abaixo listados, EXCETO: 

A) a inclusão de disponibilidade da atenção à saúde 
fora do local hospitalar convencional. 

B) o aumento do uso de estratégias alternativas. 
C) utilizar uma abordagem tradicional para o 

cuidado. 
D) o emprego de diversos provedores de cuidado de 

saúde para atender as metas do gerenciamento 
do cuidado. 

E) as demandas dos usuários em obter as 
informações acentuam a necessidade de que a 
educação para a saúde ocorra em todos os 
encontros paciente e enfermeiro. 

16.  Assinale a alternativa incorreta sobre as alterações de 
sistemas corporais e atividades de promoção da saúde 
do idoso. 

A) A doença cardíaca é uma causa importante de 
morte do idoso. As válvulas cardíacas tornam-se 
mais espessas e rígidas e os vasos perdem sua 
elasticidade. 

B) As alterações respiratórias afetam a capacidade 
pulmonar. A rigidez aumentada ou a perda do 
recolhimento elástico do pulmão resulta em 
volume residual pulmonar aumentando a 
capacidade. A troca gasosa e a capacidade de 
difusão, também, ficam aumentadas. 

C) Quanto às funções sensoriais relacionadas à 
alimentação, o fluxo salivar diminui e o idoso 
pode experimentar o ressecamento da boca. 

D) A absorção de nutrientes no intestino delgado 
parece diminuir com a idade. A função do fígado, 
da vesícula biliar e do pâncreas é geralmente 
mantida. 

E) Com o envelhecimento ocorrem alterações que 
afetam a função e aspecto da pele. As fibras 
elásticas ficam reduzidas em número e o 
colágeno torna-se, assim, mais rígido. A redução 
do número dos capilares na pele resulta em 
menor aporte sanguíneo. 



17. Considerando o Programa Nacional de Imunização, a 
Rede de Frio e a organização do material em 
geladeiras domésticas, é correto afirmar que: 

A) na primeira prateleira, devem ser colocadas as 
vacinas que podem ser expostas à temperatura 
inferior a 0oC, exemplo: contra poliomielite, 
sarampo e febre amarela. 

B) na segunda prateleira, devem ser colocadas as 
vacinas que podem ser submetidas a 
temperaturas negativas em estoque. 

C) na primeira prateleira, devem ser colocadas as 
vacinas BCG, dT e DPT apenas. 

D) o termômetro deve ficar fixo na porta externa e 
internamente para evidenciar a diferença de 
temperatura num determinado período. 

E) na terceira prateleira, da geladeira doméstica 
e/ou sala de vacina, são armazenadas apenas as 
seringas. 

18. São objetivos e funções da Vigilância Sanitária 
normatizar e controlar alguns serviços, EXCETO: 

A) bens – armazenamento guarda, circulação de 
produtos e substâncias de interesse da saúde. 

B) portos e aeroportos – cargas e pessoas. 
C) serviços direta e indiretamente relacionados com 

serviços de saúde. 
D) sanitário de tecnologias médicas, sangue, tecidos 

e órgãos. 
E) carga tributária sobre os serviços de saúde. 

19. Sobre a Vigilância Epidemiológica e a Mortalidade 
Infantil no Brasil, é incorreto afirmar que: 

A) o Programa de Saúde da Família (PSF) teve 
impacto significativo nos índices de mortalidade 
infantil. 

B) apesar da redução do risco de morte em crianças 
com menos de 1 ano de idade, a mortalidade 
ainda é alta no Norte e Nordeste do país. 

C) a introdução da vacina contra Haemophilus no 
Programa de Vacinação apresentou impacto 
significativo na redução das meningites 
provocadas por este agente. 

D) a distribuição de água não apresentou nenhum 
aumento significativo nas regiões urbanas na 
última década, o que justifica parcialmente o 
aumento da morbidade infantil. 

E) as previsões evidenciam que o Nordeste será a 
primeira região a atingir a meta do milênio de 
reduzir em 2/3 a mortalidade infantil até 2015. 

20. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
EXCETO: 

A) universalidade. 
B) equidade. 
C) integralidade nos serviços de saúde. 
D) integralidade nas ações de saúde. 
E) categorização de prioridades. 

 

21. Sobre o Programa Nacional de Imunização e as 
respectivas condutas em vacinação, assinale a 
alternativa correta. 

A) Em casos de acidentes com instrumentos 
perfuro-cortantes em profissionais de saúde anti-
HBsAg negativos e fonte HBsAg/HbeAg- positivo, 
recomenda-se administrar apenas o soro anti-
hepatite B. 

B) Todos os adolescentes que tiveram duas doses 
de vacina tríplice viral, mesmo que comprovada 
em cartão, devem ser revacinados. 

C) Adolescente grávida que esteja com vacina em 
dia e recebeu a última dose de vacina, há mais 
de 5 anos, não precisa receber reforço. 

D) Quando não houver apresentação do cartão de 
vacina, deve-se considerar a idade do paciente e 
fazer apenas DPT. 

E) Adolescentes já não precisam fazer a vacina 
SCR sob risco de acidente neurológico. 

22. O Programa de Saúde da Família (PSF) compõe uma 
das principais armas das Políticas Públicas de Saúde. 
O projeto piloto foi implementado na cidade de 
Quixadá, Ceará, em 1993. Assinale a alternativa que 
não corresponde a uma de suas características. 

A) É uma estratégia de promoção e proteção da 
saúde dos indivíduos da família apenas. 

B) Propõe um novo modelo de atenção à família. 
C) Proporciona à equipe multiprofissional de saúde 

compreensão do processo saúde/doença. 
D) Proporciona atenção de forma parcial e integral. 
E) Busca atender o paciente na unidade de família 

ou mesmo individual. 

23. É a capacidade de um bioagente produzir casos 
graves ou fatais, este é o conceito de: 

A) patogenicidade. 
B) virulência. 
C) poder invasivo. 
D) dose infectante. 
E) infectividade. 

24. O objetivo do Programa Nacional de Vigilância 
Ambiental em Saúde relacionado à qualidade da água 
para consumo humano (Vigiágua), implantado no país 
em 1999, é o desenvolvimento de ações que garantam 
à população o acesso à água, em conformidade com o 
padrão de potabilidade estabelecido. São objetivos do 
Programa, EXCETO: 

A) busca pela melhoria das condições sanitárias. 
B) capacitação técnica de profissionais que possam 

atuar na assistência direta ao paciente e viabilizar 
o tratamento das doenças adquiridas pela água. 

C) informação à população sobre a qualidade da 
água e riscos à saúde. 

D) redução da morbimortalidade por doenças e 
agravos de transmissão hídrica. 

E) apoio no desenvolvimento de ação de educação 
em saúde e mobilização social. 

 
 
 
 
 
 
 



25. Não é considerada doença e agravo de notificação 
imediata: 

A) cólera. 
B) febre amarela. 
C) raiva humana. 
D) tétano. 
E) hantavirose. 

26. A diarreia faz parte do grupo de principais causas de 
óbito em crianças. Dentre as possíveis intervenções 
frente a este quadro, assinale a alternativa que não 
está relacionada diretamente com esta causa. 

A) Promover aleitamento materno. 
B) Promover higiene pessoal e doméstica. 
C) Oferecer dieta suplementar com Vitamina A. 
D) Evitar a exposição à aglomeração. 
E) Melhorar o manejo de caso. 

27. Durante a 54a Assembléia Mundial de Saúde em 2001, 
o Brasil passou a ocupar posição de destaque no que 
se refere à Política de Saúde frente à OMS. Assinale a 
alternativa que não corresponde ao conjunto de 
medidas adotadas naquele período. 

A) Defesa de medicamento como direito humano. 
B) O controle da AIDS não só mediante a 

prevenção, mas como tratamento de pessoas 
contaminadas. 

C) Produção de medicamentos a preços reduzidos 
para países pobres. 

D) A luta contra o tabaco e a proibição de veiculação 
de propagandas que incentivam o hábito de 
fumar. 

E) A licença maternidade ampliada para 6 (seis) 
meses facilitando o processo de aleitamento 
materno. 

28. Sobre a hepatite por vírus B, é correto afirmar que: 

A) pessoas que se submetem a procedimentos de 
tatuagem estão mais expostas ao vírus. 

B) o período de incubação da doença é de 15 dias. 
C) só é transmissível após o aparecimento dos 

primeiros sintomas ainda que de forma discreta. 
D) a região Amazônica é considerada de baixo 

endemicidade em função da grande área 
geográfica. 

E) a Região Sul do Brasil é considerada de alta 
endemicidade em função da grande 
concentração populacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. No que se refere ao sistema locomotor e esquelético 
cuja abrangência chega até a fratura e como 
consequência  temível a  dependência, as prioridades 
de enfermagem para um paciente portador desta 
afecção são: prevenir futuras lesões ósseas/tissulares, 
aliviar a dor, prevenir complicações, fornecer 
informação sobre condição/prognóstico e as 
necessidades de tratamento.  Relacione o diagnóstico 
de enfermagem (na coluna esquerda), com as 
prescrições (na coluna da direita): 

1) risco para trauma (     ) Encorajar exercícios 
isométricos 
começando com o 
membro não 
afetado. 

2) dor  (     ) Avaliar retorno 
capilar, coloração 
da pele e calor 
distalmente. 

3) risco para disfunção 
neuromuscular 
periférica 

(     ) Explicar os 
procedimentos 
antes de começá-
los. 

4) mobilidade física 
prejudicada 

(     ) Colocar uma tábua 
(ou superfície dura) 
debaixo do colchão 
ou colocar o 
paciente em uma 
cama ortopédica. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 2, 4, 1. 
B) 4, 3, 2, 1. 
C) 2, 1, 4, 3. 
D) 3, 2, 1, 4. 
E) 1, 3, 4, 2. 

30. Dentre os cuidados de enfermagem diante de paciente 
portador de afecção respiratória, é correto afirmar que: 

A) a higiene brônquica consiste na combinação das 
seguintes medidas: terapia com inalação de 
broncodilatador, terapia com aerossol,   exercício 
de respiração profunda, tosse e drenagem 
postural. 

B) os objetivos da respiração superficial são 
promover e mobilizar a expectoração de 
secreção. 

C) a percussão torácica aumenta a velocidade de  
turbulência do ar expirado para soltar a secreção 

D) na drenagem postural, o  segmento a ser 
drenado é colocado na posição mais baixa com o 
brônquio-fonte o mais horizontal possível. 

E) a hidratação sistêmica não influencia a obtenção 
de resultados satisfatórios com a nebulização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31. Diante de um paciente portador de afecção cardíaca,  
assinale a alternativa correta. 

A) No que se refere à terapia medicamentosa com 
digitálico, a depuração renal de digoxina se 
relaciona diretamente com a depuração de 
creatinina. 

B) O propanolol em diabéticos dependentes de 
insulina, pode mascarar efeitos de hiperglicemia. 

C) A atropina acelera os efeitos de estímulos vagal, 
aumentando deste modo a frequência cardíaca  
alterando a função do coração. 

D) Um aspecto singular da amiodarona é sua ação 
extraordiariamente longa com meia-vida de 14-52 
dias o que torna possível a dosagem menos 
frequente, diminuindo a duração dos efeitos 
tóxicos quando estes ocorrem.  

E) Os agentes adrenérgicos beta-bloqueadores 
interferem com o sistema nervoso simpático 
aumentando a frequência e a 
automaticidadecardíaca. 

32. Em relação ao paciente portador de agravos no 
sistema geniturinário, assinale a alternativa incorreta. 

A) A concentração de sódio na urina também pode 
servir como índice de saúde tubular em certas 
situações. No caso de insuficiência renal uma 
depuração aumentada de sódio pode indicar 
necrose tubular aguda. 

B) O fluxo sanguíneo total nos nefrons de ambos os 
rins é calculado como de aproximadamente 
600ml/min. 

C) A densidade da urina é a prova tradicional da 
capacidade do rim para concentrar e diluir a 
urina. 

D) A hipovolemia é produzida por uma deficiência de 
liquido extracelular que em geral é acompanhada 
por perda de eletrólitos. 

E) As anomalias neuromusculares como parestesia 
e astenia também podem indicar desequilíbrios 
hidroeletrolítico. 

33. No que se refere ao sistema digestório, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Os odores bucais são características de doença  
gastrointestinal, tais como doença ulcerosa 
péptica, acentuada obstrução intestinal, 
insuficiência hepática e neoplasmas de esôfago. 

B) No que se refere ao exame abdominal, a 
pulsação da aorta é normalmente observada na 
área epigástrica. 

C) Os sons intestinais normais são irregulares, 
bolhosos e ocorrem a cada 5 a 15 segundos; os 
hiperativos são rápidos, de tonalidade elevada. 

D) Inicialmente deve-se fazer uma leve palpação 
para identificar resistência muscular e áreas de 
hipersensibilidade. 

E) Na percussão o som que é percutido independe 
da estrutura subjacente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

34. No que se refere à crise suprarrenal, no caso da 
insuficiência denominada de doença de Addison, é 
correto afirmar que: 

A) a causa mais comum é o carcinoma metastático 
de pulmão ou mama. 

B) as alterações físicas mais comuns são 
hipertensão ortostática e o aumento de peso. 

C) o teste hormonal, como níveis séricos de cortisol 
e teste de estimulação com ACTH, é necessário 
para confirmar diagnóstico. 

D) a hiperidratação presente nesta afecção leva à 
acidose metabólica. 

E) a hipopigmentação nas áreas dos cotovelos, 
joelhos, mãos e mucosa oral é observada na 
insuficiência suprarrenal primária. 

35. No que se refere à Lei do Exercício Profissional (Lei 
7498/86), é atividade privativa do enfermeiro: 

A) assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente e puérpera. 

B) participação na elaboração, execução e avaliação 
dos planos assistenciais de saúde.  

C) prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral 

D) educação visando a melhoria da saúde da 
população. 

E) cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida. 

36. Em relação à administração dos serviços de 
enfermagem, é incorreto afirmar que:  

A) assistir o paciente focalizando sua doença  é 
tarefa única e primordial do serviço de 
enfermagem. 

B) colaborar com estudos e pesquisas científicas de 
profissionais de outras áreas, auxiliando-os em 
sua necessidade.  

C) contribuir com escolas de enfermagem e outras 
instituições educacionais na formação de 
profissionais. 

D) participar no recrutamento dos profissionais para 
a equipe de enfermagem. 

E) manter colaboração com serviços de saúde 
pública ou privada, atendendo eventuais 
solicitações. 

37. São funções do gerente do serviço de enfermagem, 
EXCETO: 

A) estabelecer o regime de trabalho, visando o 
melhor atendimento ao paciente e a satisfação do 
funcionário. 

B) analisar e avaliar os cuidados de enfermagem 
prestados aos pacientes. 

C) visitar todos os pacientes da unidade, atendendo 
as suas solicitações. 

D) convocar e presidir reuniões com a equipe de 
enfermagem. 

E) manter uma interrelação com os demais serviços 
do hospital para facilitar e agilizar o atendimento 
ao paciente. 

 
 
 
 
 
 



38. No que se refere às entidades de classe da 
enfermagem, relacione as colunas da direita com a da 
esquerda: 

1) ABEN (    ) Aprovar contas e propostas 
orçamentárias de autarquia, 
remetendo-as aos órgãos 
competentes. 

2) COREN (    ) Competência de eleger sua 
diretoria e seus delegados 
eleitores em nível central e 
regional. 

3) COFEN (    ) Expedir carteira de 
identidade profissional, 
indispensável ao exercício 
da profissão a qual tem 
validade em todo território 
nacional. 

 (    ) Sociedade civil sem fins 
lucrativos com finalidade de 
promover o desenvolvimento 
científico e profissional dos 
integrantes de enfermagem 
no país. 

 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 3, 1, 2. 
B) 3, 2, 2, 1. 
C) 2, 1, 3, 2. 
D) 3, 2, 1, 2. 
E) 1, 2, 3, 2. 

39. Quanto ao traumatismo, agravo inserido dentre os 
atendimentos de Urgência e Emergência,  leia as 
alternativas abaixo e assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso): 

(   ) Diante do atendimento pré-hospitalar, pode-se 
afirmar que o tratamento inicial determina o 
prognóstico final.  

(   ) Na chegada ao hospital, a avaliação e os 
cuidados podem ser divididos em 4 fases: 
avaliação primária, reanimação, avaliação 
secundária e cuidados definitivos.  

(   ) Na avaliação primária, detectam-se problemas 
de: vias aéreas, respiração, circulação e 
membros assim como exame físico e neurológico 
completo.  

(   ) Em se tratando de cuidados definidos, a 
monitorização e a avaliação constantes são 
indispensáveis para facilitar o tratamento de 
problemas existentes.  

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F, F, F, V. 
B) V, V, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, V, F, V. 
E) V, F, V, F. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40. Em relação às Emergências, as categorias de triagem 
durante um incidente com vítimas em massa (IVM), 
assinale a alternativa correta. 

A) Na triagem imediata, a cor escolhida é o amarelo 
e o paciente apresenta-se com feridas 
abdominais estáveis sem evidências de 
hemorragias significativas. 

B) Na triagem tardia, a cor escolhida é o vermelho e 
o paciente apresenta choque, hemotórax, feridas 
torácicas.  

C) Na triagem mínima, a cor de escolha é o azul e o 
paciente encontra-se com pequenas lacerações 
sem sangramentos significativos.  

D) Na triagem expectante, a cor escolhida é a preta 
as lesões são extensas e as chances de 
sobrevivência são pouco prováveis. 

E) Na triagem mediata, a cor escolhida é o laranja e 
o paciente encontra-se expectando, pois veio 
encaminhado de unidades de saúde. 

41. Em se tratando de pacientes portadores de problemas 
no Sistema Nervoso Central, é correto afirmar que: 

A) a influência cerebelar sobre o sistema motor 
reflete-se no controle do equilíbrio e na 
coordenação. 

B) os reflexos motores são contrações voluntárias 
dos músculos em resposta ao estiramento 
abrupto próximo ao local de inserção do músculo. 

C) o histórico do sistema sensorial envolve 
estritamente testes para a sensação tátil. 

D) a acuidade das papilas gustativas aumenta com a 
idade juntamente com a sensação olfatória 
alterada, isso pode provocar um aumento do 
apetite. 

E) a ataxia é definida como coordenação da ação de 
músculos involuntários, e sua ausência sugere 
acometimento cerebral. 

42. Em relação ao Sistema Imunológico, assinale a 
alternativa correta. 

A) A imunidade adquirida ou específica está 
presente ao nascimento. 

B) A capacidade de o sistema imunológico 
reconhecer os anticorpos como estranhos ou não 
próprios é o evento final em qualquer resposta 
imune. 

C) Os anticorpos são proteínas grandes 
denominadas imunoglobulinas porque são 
encontradas na fração globulina das proteínas 
plasmáticas. 

D)  A resposta imune humoral caracteriza-se pela 
produção de anticorpos pelos  linfócitos T. 

E) Os interferons são proteínas plasmáticas 
circulantes, produzidas no fígado e ativada 
quando um anticorpo se acopla a seu antígeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43. No que se refere aos princípios éticos comuns, 
assinale a alternativa correta. 

A) Autonomia é sinônimo do conceito de 
privacidade. 

B) Beneficência é o dever de não infligir o mal. 
C) Não maleficência é a promoção ativa de atos 

benevolentes.  
D) Fidelidade é a manutenção da promessa 
E) Veracidade refere-se à distribuição de benefícios 

sociais. 

44. No que se refere a pacientes portadores de HIV/ AIDS, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) A candidíase vaginal persistente e recorrente 
pode ser o primeiro sinal de infecção por HIV em 
mulheres. 

B) O sarcoma de Kaposi, herpes zoster e simples, 
são algumas das manifestações cutâneas 
associadas às infecções oportunistas, a 
malignidades e à infecção por HIV.  

C) A retinite provocada pelo citomegalovirus é causa 
importante de cegueira nos pacientes com AIDS 

D) A resposta do sistema imune à infecção por HIV 
no Sistema Nervoso Central (SNC) exclui a 
inflamação, atrofia, desmielinização, 
degeneração e necrose. 

E) Em relação à candidíase, infecção fúngica, 
quando permanente, sem tratamento, progride 
envolvendo esôfago e estomago. 

45. Em relação ao sistema hematológico, assinale a 
alternativa correta. 

A) A anemia tem causa única, ocorre pela produção 
inadequada de eritrócitos. 

B) Os componentes celulares sanguíneos são 
responsáveis por 90% do volume sanguíneo. 

C) Os tratamentos para anemia incluem desde 
aconselhamento e suplementos nutricionais até 
transfusão de hemácias. 

D) A diminuição da hemoglobina não interfere no 
suprimento de oxigênio aos tecidos do corpo. 

E) Dentre as manifestações clinicas da anemia 
ferropriva, a coiloníquia não ocorre. 

46. Um usuário do Windows 7, usando o Windows 
Explorer, seleciona um arquivo de vídeo dentro da 
pasta “documentos” e  depois usa a opção recortar. 
Com este ato o usuário pretende: 

A) criar uma cópia do arquivo dentro da pasta 
“documentos”. 

B) ocultar o arquivo. 
C) dividir o arquivo em partes. 
D) mover o arquivo para outra pasta. 
E) copiar o arquivo para outra pasta. 

47. Sobre o Microsoft Word 2007, é correto afirmar que: 

A) a opção salvar como, acessada através do botão 
Office permite apenas mudar o destino em que o 
arquivo será salvo. 

B) a opção imprimir do botão Office também pode 
ser chamada pela combinação CTRL+P e 
permite, dentre outras opções, selecionar a 
impressora e o número de cópias. 

C) na guia inserir, é possível mudar o tamanho da 
fonte. 

D) a guia layout de página permite escolher o idioma 
para a correção ortográfica. 

E) a guia exibição permite inserir uma imagem. 

48. Sobre o Microsoft Office Excel 2007, é correto afirmar 
que: 

A) não é possível mesclar as seguintes células  
A1 a A3 e B1 a B3. 

B) a formatação condicional altera a aparência de 
um intervalo de células com base em uma 
condição (ou critério). 

C) não é possível classificar valores em uma coluna 
por ordem decrescente. 

D) numa coluna do Excel com uma lista de nomes 
de pessoas, selecionando-se  as células da lista, 
e usando a ferramenta de filtro não é possível 
filtrar os nomes usando como critério a primeira 
destes.  

E) em uma planilha não é possível selecionar duas 
partes distintas como área de impressão. 

49. Sobre a suíte de aplicativos para escritório 
OpenOffice.org, é correto afirmar que: 

A) não há nenhuma versão dos aplicativos no 
idioma português do Brasil. 

B) os formatos de arquivos gerados são 
incompatíveis com o Microsoft Office 2007. 

C) não há uma versão para o Linux. 
D) no Brasil o OpenOffice.org recebe o nome de 

BrOffice.org e não é preciso pagar para ter direito 
a usar os aplicativos.  

E) não dispõe de aplicativo para criar apresentação 
de slides. 

50. Nas afirmativas abaixo, use 1 para as que se referem 
à  intranet, e 2 para às que se referem à internet. 

(   ) Rede interna a uma instituição que pode ser 
usada para compartilhar arquivos e informações.  

(   ) Conjunto de redes interconectadas em escala 
mundial. 

(   ) Usada por universidades, corporações, governos 
e redes de pesquisa para trocar informações  
com todo o planeta. 

(   ) Rede de computadores privada. 
(   ) Usa provedores de acesso. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 2, 1, 2.   
B) 2, 2, 2, 2, 2. 
C) 1, 2, 1, 1, 2. 
D) 1, 1, 1, 2, 1. 
E) 2, 2, 1, 1, 1 .  

 


