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CARGOCARGOCARGOCARGO:::: ENFERMEIRO FISCALENFERMEIRO FISCALENFERMEIRO FISCALENFERMEIRO FISCAL 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
  

• Corresponde a sua opção de cargo. 

• Contém 50 (cinquenta) questões, numeradas de 01 a 50, caso contrário, reclame ao fiscal da sala  

um outro caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

• Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

• A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 

VOCÊ DEVE: 
 

• Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

• Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

• Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█]. 

 

ATENÇÃO: 
  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 

• Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota  

zero à questão. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

• Você terá 4 (quatro) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

• Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

• Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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I. LÍNGUA PORTUGUESA (1 A 10) 
 
Um Apólogo 
Machado de Assis 

 
  Era uma vez uma agulha, que disse a um 
novelo de linha: 

— Por que está você com esse ar, toda cheia 
de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma cousa 
neste mundo? 

— Deixe-me, senhora. 
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque 

lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que 
sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

— Que cabeça, senhora?  A senhora não é 
alfinete, é agulha.  Agulha não tem cabeça. Que lhe 
importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe 
deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. 

— Mas você é orgulhosa. 
— Decerto que sou. 
— Mas por quê? 
— É boa!  Porque coso.  Então os vestidos e 

enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão 
eu? 

— Você?  Esta agora é melhor. Você é que os 
cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito 
eu? 

— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, 
prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados... 

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o 
pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás 
obedecendo ao que eu faço e mando... 

— Também os batedores vão adiante do 
imperador. 

— Você é imperador? 
— Não digo isso. Mas a verdade é que você 

faz um papel subalterno, indo adiante; vai só 
mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e 
ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto... 

Estavam nisto, quando a costureira chegou a 
casa da baronesa. Não sei se disse que isto se 
passava em casa de uma baronesa, que tinha a 
modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou 
a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou 
da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser.  
Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano 
adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos 
da costureira, ágeis como os galgos de Diana — para 
dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 

— Então, senhora linha, ainda teima no que 
dizia há pouco?  Não repara que esta distinta 
costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui 
entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e 
acima... 

A linha não respondia; ia andando. Buraco 
aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa 
e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para 
ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe 
dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era 
tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais 
que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, 
a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte. 
Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto 
acabou a obra, e ficou esperando o baile. 

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A 
costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha 
espetada no corpinho, para dar algum ponto 
necessário. E enquanto compunha o vestido da bela 
dama, e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui 
ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha 
para mofar da agulha, perguntou-lhe: 

— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao 
baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e 
da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e 
diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da 
costureira, antes de ir para o balaio das mucamas?    
Vamos, diga lá. 

Parece que a agulha não disse nada; mas um 
alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, 
murmurou a pobre agulha:  

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir 
caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 
enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como 
eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me 
espetam, fico.  

Contei esta história a um professor de 
melancolia, que me disse, abanando a cabeça: 

— Também eu tenho servido de agulha a muita 
linha ordinária! 
 Texto extraído do livro "Para Gostar de Ler - Volume 9 - Contos", 
Editora Ática - São Paulo, 1984, pág. 59. 
 
 

1- Quando o alfinete aparece no apólogo, é dito que 
ele é “de cabeça grande e não menos experiência”. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao sentido 
dessa relação:  
 

a) O narrador quis destacar o fato de o alfinete ser 
teimoso com as coisas, conquanto, não seria 
diferente em relação à linha e a agulha. 

b) O narrador quis destacar a importância do alfinete 
na costura do vestido da madame. 

c) O narrador usou essa característica física para 
destacar uma característica psicológica do alfinete, 
evidenciando também, a sabedoria, a inteligência 
que ele tem. 

d) O narrador quis demonstrar que apesar de sua 
cabeça grande o alfinete seria de suma importância 
no processo de costura, independente de suas 
características físicas. 

e) O narrador deixou claro que o alfinete era o mais 
importante na construção do vestido, sem ele, 
através de sua cabeça grande, a baronesa não 
poderia ir à festa. 

 
2- Observe essa passagem do texto “Contei esta 
história a um professor de melancolia...” 
Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
NÃO é um sinônimo da palavra melancolia:  
 
a) A minha raiva toda era porque já estávamos a 

horas esperando o ônibus. 
b) A misantropia era tanta, que chegavam, mesmo 

sem querer, a escorrerem lágrimas de seus olhos. 
c) Tanto trabalhou que seu esmorecimento era visível 

mesmo ele calado. 
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d) A languidez com que fez serviço fez com que 
nada ficasse bom. 
e) Sua prostração se dava pelo fato de que não 
agüentava mais tanta desgraça. 

 
3- Propositalmente se omitiu o uso indicativo da 

crase em uma passagem do texto, assinale a 
alternativa CORRETA em relação ao uso da crase 
no texto:  

 
a) À agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, 

calou-se também, e foi andando.  
b) Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa 

da baronesa. 
c) Mas à verdade é que você faz um papel 

subalterno, indo adiante; vai só mostrando o 
caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. 

d) Era uma vez uma agulha, que disse à um novelo 
de linha... 

e) — Que à deixe? Que à deixe, por quê? 
 

Observe este trecho do texto para responder à 
questão 4: 

 
- Por que está você com esse ar, toda cheia de si, 
toda enrolada, para fingir que vale alguma cousa 
neste mundo? 
- Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe 
digo que está com um ar insuportável? Repito que 
sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

 
4- Assinale a alternativa CORRETA em relação 
às características psicológicas da agulha identificáveis 
por meio desses trechos:  
 
a) Amável e saudosa 
b) Triste e inconformada 
c) Feliz e cheia de si 
d) Orgulhosa e insistente 
e) Inteligente e sarcástica 
 
5- Leia: “Eu é que furo o pano, vou adiante, 
puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que 
eu faço e mando...”  
 
Os verbos destacados no trecho classificam – se em:  
 
a) Irregular e defectivo, respectivamente. 
b) Regular e defectivo, respectivamente. 
c) Ambos são defectivos. 
d) Ambos são regulares. 
e) Regular e irregular, respectivamente. 
 
6- Observe outro trecho do texto: “E era tudo 
silêncio na sala de costura;”. Assinale a alternativa em 
que NÃO acentuamos pela mesma regra da palavra 
destacada: 
a) Necessários 
b) Ordinária 
c) Férias 
d) Jóquei 
e) Início 

Leia o texto abaixo: 
 
Reféns das máquinas 
Transferimos o fazer para o controlar e o assistir. 

Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados 

 
A RESPEITO DO TEMPO, as duas queixas 

que mais escuto são: que ele corre demais - o ano mal 
começa e já está acabando - e que falta tempo livre 
para si. Nunca descobri qual a diferença entre tempo 
para si e tempo para o outro. 

Vivemos o tempo do micro-ondas, do forninho, 
do liquidificador, da batedeira, que nos "desensinam" a 
arte de conhecer os ingredientes e a química das 
receitas. 
  Na batedeira, qualquer clara vira suspiro. O 
micro-ondas derrete tudo de acordo com uma teoria 
que desconheço. É só apertar o botão e o calor se faz 
sem fogo. Tudo para economizar o tempo geral e 
sobrar tempo para si. 

Para o almoço, tiro do freezer, ponho no micro-
ondas, bato no liquidificador, ponho na sopeira. Depois, 
a máquina lava a louça. Enquanto isso, o que eu faço? 
Fico ligado nas máquinas que trabalham para mim, não 
sou livre. Esse tempo não é livre. 
  É verdade que eu não faço força, mas 
liberdade enquanto as máquinas trabalham para a 
gente é uma quimera, uma ilusão. Mas a gente gosta 
de se deixar enganar. 
 O tempo que deveria sobrar outros 
eletroeletrônicos açambarcam. A secretária eletrônica, 
os e-mails, o programa de TV ocupam o tempo do 
mesmo jeito que esquentar sem micro-ondas. 
Transferimos o fazer no tempo para o controlar e 
assistir. 

Ficamos mais passivos, mas não menos 
ocupados. Possivelmente a economia quer que eu use 
muitos  aparelhos, para que o mercado fique aquecido 
e em movimento. Mergulhada na ilusão de que 
enquanto eu observo sou mais livre do que quando eu 
fazia, vou me submetendo a outras forças, que roubam 
e comprimem o meu tempo. 

E os anos vão andando mais depressa. Não sei 
quanto a você, mas a minha vida está sendo editada, 
prensada por essas forças externas. 

Proponho inverter o jogo: roubar o tempo 
poupado pelas máquinas para voltar ao ritmo da vida 
real. Sempre que possível, quero ver o sol se pondo. 
Não quero ser submetida ao pôr do sol editado. Quero 
esperar a maré subir. 
  Quero ver a emulsão do ovo com o óleo virar 
maionese ao ritmo da minha mão, que deve mexer 
sempre para o mesmo lado. Enquanto a maionese vai 
crescendo e a mão vai cansando, eu me harmonizo 
com a vida. 
Vamos roubar tempo para voltar a viver, um pouco que 
seja, a hora de 60 minutos, fazendo. O tempo criado 
pelo movimento de rotação e translação do planeta, o 
real, pede passagem. 

 
Anna Verônica Mauther. Reféns das máquinas. Folha de 
S. Paulo. São Paulo, 8 jun. 2010. 
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7- Observe a passagem do texto abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA quanto a classificação 
da palavra destacada: 
Possivelmente a economia quer que eu use muitos 
aparelhos, para que o mercado fique aquecido e em 
movimento.  

 
a) Verbo transitivo direto 
b) Pronome condicional  
c) Advérbio de exclusão 
d) Advérbio de dúvida 
e) Locução adjetiva 
 
8- Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão escritas CORRETAMENTE:  
 
a) Adimirar – aminésia – óbivio 
b) Cabeleireiro – adevogado – adevogacia  
c) Amnésia – óbvio – adevogacia  
d) Alejada – caranguejo – catatumba  
e) Cérebro – caranguejo – amnésia  

 
Observe a charge: 

 
 

9- Em relação à charge acima, julgue as 
alternativas a seguir:  
 

I – O tema central da charge é o desmatamento; 
II – O aumentativo da palavra fogo, presente no jornal 

que a mulher segura é fogão; 
III – A palavra querozene está escrita de forma errada.  
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a I e a II estão corretas; 
c) Apenas a III está correta; 
d) Apenas a I e a III estão corretas 
e) Todas estão corretas; 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a campanha da Associação Brasileira de 
Imprensa sobre os seus 100 anos para responder à 
questão 10. 
 

 
 
 

10- Observe as orações a seguir e julgue as 
alternativas em V para verdadeiras ou F para 
falsas:  
 

1 ª Esse, juiz, é corrupto. 

2ª – Esse juiz é corrupto. 

 
(     ) Na primeira oração o juiz é acusado de 

corrupção;  
 
(     ) Na segunda oração o juiz é acusado de 

corrupção; 
 
(   ) Na primeira oração, se diz ao juiz que alguém é 

corrupto; 
 
(     ) Se mudássemos a ordem da frase para: Juiz, 

esse é corrupto., não haveria mudança de 
sentido na segunda oração. 

 
a) F – V – V – V 
b) V - F – F – V 
c) F – V – V – F 
d) V – F – V – F 
e) F – F – V – V 

 
 
 
 
 
 

Disponível em http://vitorsaberecriar.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html 
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II. RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO (11 a 15) 
 
11. Sobre os Três rapazes, Alberto, Ulisses e Reinaldo, 
namoram com Marília, Carla e Juliana, não sabemos 
como são formados os casais. Eles exercem as 
profissões de professor, arquiteto e piloto, mas também 
não sabemos quem exerce qual profissão. Dadas as 
informações ( I- O professor namora com Marília; II-  
Reinaldo é piloto; III- Carla não namora com Reinaldo; 
IV- Ulisses não é professor), Com base nas 
informações dadas, é falsa a afirmar que: 
 
a) Alberto é professor  
b) Ulisses é Arquiteto 
c) Reinaldo é piloto 
d) Carla é namorada Alberto 
e) Reinaldo namora com Juliana  
 
12. Qual das alternativas representa o X e complete a 
sequência a 24, 23, 22, 21, 17, 16, 15, 14, 7, 6, 5, X   
 
a) 20 
b) 19 
c) 9 
d) 8 
e) 4 
 
13. A negação de “hoje é sexta-feira e amanhã não 
trovejará” é  
 
a) hoje não é sexta -feira e amanhã não trovejará  
b) hoje não é sexta -feira ou amanhã trovejará  
c) hoje não é sexta -feira então amanhã trovejará  
d) hoje não é sexta -feira nem amanhã trovejará 
e) hoje é sexta -feira ou amanhã trovejará  
 
14. A disjunção ~ (p ∨ q), é equivalente á: 
 
a) ~ (~p ∨ ~q) 
b) ~ (p ∧~q) 
c) (~p ∧ q) 
d) ~ (p ∧ ~q) 
e) (~p ∧ ~q) 
 
15. Se Paulo roubou, então ele é preso. Logo: 
 
a) Paulo é preso 
b) Se Paulo não é preso, então ele não roubou 
c) Se Paulo é preso, então ele roubou  
d) Se Paulo não roubou, então ele não é preso 
e) Paulo roubou 
 
III. INFORMÁTICA BÁSICA (16 A 20) 
  

16.  O HARDWARE, Material ou Ferramental é a parte 
física do computador, ou seja, é o conjunto de 
componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, 
que se comunicam através de barramentos. O termo 
"hardware" não se refere apenas aos computadores 
pessoais, mas também aos equipamentos embarcados 
em produtos que necessitam de processamento 
computacional. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponda a tipos de Hardware: 

a) Mouse e Monitor; 
b) Leitor ótico, Leitor biométrico; 
c) Pente de memória, Placa-mãe;            
d) Processador e Microsoft Office; 
e) Plotter e Cabo de dados. 
 
17. Em relação aos princípios de funcionamento de um 
computador, abaixo relacionadas, assinale a alternativa 
que apresente as alternativas CORRETAS: 
 
1) Grande velocidade no processamento e 
disponibilização de informações; 
2) É uma máquina com inteligência; 
3) Próprio para execução de tarefas repetitivas; 
4) Propicia a redução de custos em várias atividades; 
 
a) As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas; 
b) As alternativas 1, 3 e 4 estão corretas;                       
c) As alternativas 2, 3 e 4 estão corretas; 
d) As alternativas 1, 2 e 4 estão corretas; 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18. Os computadores possuem vários dispositivos de 
armazenamento de dados, eles podem ser 
caracterizados como DISPOSITIVOS DE 
ARMAZENAMENTO NÃO VOLÁTIL ou  
DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO VOLÁTIL. Em 
relação aos dispositivos de armazenamento, assinale a 
alternativa que NÃO APRESENTE um tipo de 
dispositivo de armazenamento NÃO VOLÁTIL. 
 
a) Memória RAM;                             
b) Memória ROM; 
c) Disco Rígido; 
d) Pen Drive; 
d) Cartão de Memória. 
 
19. Em relação aos conceitos de INTERNET, 
INTRANET E EXTRANET, analise e enumere as 
alternativas abaixo, assinalando em seguida a 
alternativa que possua a sequencia numérica 
CORRETA. 
 
1) INTERNET 
2) INTRANET 
3) EXTRANET 
 
(   ) É um conglomerado de redes locais espalhadas 
pelo mundo, tornando possível a interligação entre os 
computadores utilizando o protocolo HTTP; 
 
(       ) Sua principal característica é a possibilidade de 
acesso via internet, ou seja, de qualquer lugar do 
mundo você pode acessar os dados de sua empresa.  
 
(       ) Geralmente seu acesso é feito em um servidor 
local em uma rede local chamada de LAN sigla da 
língua inglesa que significa Local Area Network (rede 
de acesso local) instalada na própria empresa;  
 
a) 1, 2 e 3; 
b) 1, 3 e 2;                       
c) 3, 2 e 1; 
d) 2, 1 e 3; 
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e) 2, 3 e 1. 
 
20. A Internet, além de concentrar uma grande 
quantidade de informações em servidores destinados a 
esse fim, possui a função de meio de comunicação. 
Com relação às diversas maneiras de se comunicar 
através da Internet, é CORRETO afirmar que: 
a) O e-mail é a única forma de comunicação que 
permite a duas ou mais pessoas se comunicarem 
simultaneamente. 
b) Para duas ou mais pessoas se comunicarem 
simultaneamente com o uso do Chat, é obrigatório que 
nos computadores de todas elas tenha um programa 
FTP cliente instalado. 
c) Ao transferir um arquivo de qualquer servidor FTP na 
Internet para o computador do usuário utilizando um 
programa FTP cliente, é obrigatório o uso de um 
gerenciador de correio eletrônico para autenticar e 
autorizar o acesso. 
d) Ao inscrever-se em uma lista de discussão, o 
usuário passa a receber mensagens de diversas 
pessoas da lista, sobre o tema central. Ao enviar uma 
mensagem destinada às pessoas da referida lista, esse 
mesmo usuário só necessita enviar um único email 
para a lista, que essa se encarregará de fazer a 
distribuição aos seus participantes. 
e) Ao contrário da lista de discussão, os usuários 
cadastrados em um fórum devem enviar e-mail com 
suas mensagens a todos os participantes do referido 
fórum e, da mesma forma, ao responder, devem 
encaminhá-las a todos os participantes envolvidos. 
Dessa forma, os fóruns não necessitam de um servidor 
para concentrar suas mensagens. 
 
IV. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21 A 50) 
 
21. Sobre a consulta de Enfermagem, é INCORRETO 
afirmar: 
 
a) A Consulta de Enfermagem é considerado atividade 
fim nos estabelecimentos de saúde pública; 
b) A Consulta de Enfermagem, sendo atividade 
privativa do Enfermeiro, utiliza componentes do método 
científico para identificar situações de saúde/doença, 
prescrever e implementar medidas de Enfermagem que 
contribuam para a promoção, prevenção, proteção da 
saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família 
e comunidade; 
c) A Consulta de Enfermagem tem como fundamento 
os princípios de universalidade, eqüidade, 
resolutividade e integralidade das ações de saúde; 
d) A Consulta de Enfermagem compõe-se de Histórico 
de Enfermagem (compreendendo a entrevista), exame 
físico, diagnóstico de Enfermagem, prescrição e 
implementação da assistência; 
e) Em todos os níveis de assistência à saúde, seja em 
instituição pública ou privada, a consulta de 
Enfermagem deve ser facultativamente desenvolvida 
na Assistência de Enfermagem  
 
22. Considera-se atividade elementar de enfermagem, 
EXCETO: 
 

a) atividades baseadas em saberes simples, sem 
requererem conhecimento científico, adquiridas por 
meio de treinamento e/ou da prática; 
b) atividades que requerem destreza manual; 
c) atividades que se restringem a situações de rotina e 
de repetição; 
d) atividades que envolvem cuidados diretos ao 
paciente; 
e) atividades que não colocam em risco a comunidade, 
o ambiente e/ou a saúde do executante, . 
 
23. O médico Jackson Antunes, que se encontra de 
férias, envia um SMS à enfermeira Paula Fernandes 
prescrevendo medicamento ao paciente Tenório 
Cavalcante que se encontra internado no Hospital 
“Senhor dos Passos”, que se recupera de uma cirurgia 
de vesícula. O quadro clínico do paciente é estável. 
 
Neste caso, a enfermeira Paula Fernandes deve: 
 
a) executar a prescrição medicamentosa, já que o 
quadro clínico do paciente é estável; 
b) cumprir a prescrição medicamentosa, já que foi 
enviada por meio eletrônico pelo profissional médico 
responsável pelo paciente; 
c) Não executar a prescrição medicamentosa porque o 
médico não se encontra presente na unidade 
hospitalar; 
d) Executar a prescrição medicamentosa, já que a 
responsabilidade é do médico responsável pela 
prescrição; 

e) Aceitar e executar a prescrição e elaborar Relatório 
circunstanciado e minucioso, onde deve constar todos 
os aspectos que envolveram a situação. 

24. Analise as afirmativas sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do 
Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem e marque a opção incorreta. 
a) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem. 
b) São considerados ambientes de enfermagem as 
instituições prestadoras de serviços de internação 
hospitalar, instituições prestadoras de serviços 
ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações comunitárias e fábricas. 
c) O Processo de Saúde de Enfermagem, quando 
realizado em instituições prestadoras de serviços 
ambulatoriais de saúde e associações comunitárias, 
corresponde ao usualmente denominado nesses 
ambientes como Consulta de Enfermagem. 
d) O Processo de Enfermagem organiza-se em seis 
etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes. 
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e) 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. 
 
25. Associe a coluna da esquerda com a coluna da 
direita e assinale a alternativa que representa a 
sequencia CORRETA de (I) a (V). 
 
I Histórico de 

Enfermagem 
 processo de interpretação 

e agrupamento dos dados 
coletados na primeira 
etapa, que culmina com a 
tomada de decisão sobre 
os conceitos diagnósticos 
de enfermagem que 
representam, com mais 
exatidão, as respostas da 
pessoa, família ou 
coletividade humana em 
um dado momento do 
processo saúde e doença; 
e que constituem a base 
para a seleção das ações 
ou intervenções com as 
quais se objetiva alcançar 
os resultados esperados. 

II Diagnóstico de 
Enfermagem 

 processo deliberado, 
sistemático e contínuo de 
verificação de mudanças 
nas respostas da pessoa, 
família ou coletividade 
humana em um dado 
momento do processo 
saúde doença, para 
determinar se as ações 
ou intervenções de 
enfermagem alcançaram 
o resultado esperado; e 
de verificação da 
necessidade de 
mudanças ou adaptações 
nas etapas do Processo 
de Enfermagem 

III Planejamento de 
Enfermagem 

 realização das ações ou 
intervenções 
determinadas na etapa de 
Planejamento de 
Enfermagem. 

IV Implementação  determinação dos 
resultados que se espera 
alcançar; e das ações ou 
intervenções de 

enfermagem que serão 
realizadas face às 
respostas da pessoa, 
família ou coletividade 
humana em um dado 
momento do processo 
saúde e doença, 
identificadas na etapa de 
Diagnóstico de 
Enfermagem. 

V Avaliação de 
Enfermagem 

 processo deliberado, 
sistemático e contínuo, 
realizado com o auxílio de 
métodos e técnicas 
variadas, que tem por 
finalidade a obtenção de 
informações sobre a 
pessoa, família ou 
coletividade humana e 
sobre suas respostas em 
um dado momento do 
processo saúde e doença 

 
a) II, V, IV, III, I. 
b) II, III, IV, V, I. 
c) I, III, V, IV, II. 
d) IV, V, I, III, II. 
e) III, I, IV, II, V. 
 
26. Sobre o Estágio Curricular Supervisionado de 
estudantes, nos diferentes níveis da formação 
profissional de Enfermagem, é correto afirmar, exceto: 
 
a) O Enfermeiro indicado para orientar e supervisionar 
estágio, obrigatório ou não obrigatório, assim como 
quaisquer atividades práticas, deve participar na 
formalização e planejamento do estágio de estudantes. 
b) No planejamento e execução do estágio, além da 
relação entre o número de estagiários e o quadro de 
pessoal da instituição concedente, deve-se considerar 
a proporcionalidade do número de estagiários por nível 
de complexidade da assistência de Enfermagem.  
c) Na assistência mínima de enfermagem admite-se 
até quinze estagiários por supervisor; 
d) Na assistência intermediária, que envolve pacientes 
estáveis sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, 
com parcial dependência das ações de Enfermagem 
para o atendimento das necessidades humanas 
básicas, admite-se até oito estagiários por supervisor; 
e) Na assistência semi-intensiva, que envolve cuidados 
a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista 
clínico e de Enfermagem, porém com total 
dependência das ações de Enfermagem quanto ao 
atendimento das necessidades humanas básicas, 
admite-se até seis alunos por supervisor. 
 
27. O plenário do Conselho Regional de Enfermagem, 
mediante poder de polícia administrativa da autarquia, 
poderá impedir o exercício de enfermagem que esteja 
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colocando em risco a segurança ou a saúde dos 
usuários. Esse impedimento se dará através de: 
a) interdição administrativa, bastando para tanto, a 
expedição de notificação, lavrada por Enfermeiro 
Fiscal. 
b) interdição ética, assegurando-se à todos os 
interessados o devido processo legal. 
c) interdição judicial, promovida pelo Plenário do 
COREN, através de seu quadro jurídico, assegurando-
se aos interessados o direto à ampla defesa e ao 
contraditório. 
d) interdição sanitária, assegurando-se aos 
interessados o direito à ampla efesa e ao devido 
processo legal. 
e) interdição profissional com a finalidade de se 
proteger os profissionais de enfermagem. 
 
28. De acordo com a RDC ANVISA n. 7, de 24 de 
fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos 
mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia 
Intensiva, define-se que o quantitativo mínimo de 
enfermeiros assistenciais, em cada turno, é um para 
cada 
a) 6 leitos ou fração. 
b) 7 leitos ou fração. 
c) 8 leitos ou fração. 
d) 10 leitos ou fração. 
e) 12 leitos ou fração 
 
29. São princípios que regem a organização do SUS: 
I- Privatização 
II- Universalidade 
III- Centralização 
IV- Equidade 
V- Integralidade 
 
a) I e V 
b) I, II e IV 
c) II, IV e V 
d) II, III, IV e V 
e) I, III e V 
 
30. A Constituição Federal de 1988 na seção II (da 
saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que: 
 
a) As entidades filantrópicas têm preferência sobre as 
instituições privadas na participação de forma 
complementar do SUS. 
b) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada; 
c) As instituições privadas com fins lucrativos integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único de saúde; 
d) A legislação complementar dispõe sobre os casos 
em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e 
seus derivados é permitida; 
e) A destinação de recursos públicos para subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos é prevista 
quando o sistema público não dispuser de leitos 

 
31. Com relação a saúde do trabalhador marque V ( 
verdadeiro) e F ( falso): 

 

( ) As atividades básicas do enfermeiro do trabalho 
consiste ematender as necessidades de promoção, 
proteção e recuperação da saúde do trabalhador. 
(   ) As doenças do trabalho são caracterizadas como 
as doenças adquiridas ou desencadeadas por 
condições especiais em que o trabalho é realizado e 
com ele se relacione indiretamente. 
(  ) O programa preventivo de riscos ambientais – 
PPRA, tem por objetivo a preservação da saúde e a 
integridade física dos trabalhadores, sendo 
regulamentado pela NR 9, do ministério da saúde. 
(    ) Independente das atividades desenvolvidas pelo 
trabalhador, o PCMSO deve incluir a realização 
obrigatória dos exames médicos, admissional, 
periódico ,demissional e audiométrico. 
(  ) Considera-se Risco Biológico a probabilidade da 
exposição ocupacional a agentes biológicos, cuja 
classificação se encontra anexada ao dispositivo legal 
do MTE, na  NR- 7 
(     ) Na Legislação Previdenciária, os agravos à saúde 
do trabalhador são classificados em acidente do 
trabalho, doença profissional e doença relacionada ao 
trabalho. Essa classificação é a que consta na Lei 
8213/91. 
 
A alternativa que contém a sequenciacorreta de cima 
para baixo: 
 
a) FFVVFV 
b) VVVFFF 
c) VVVFVF 
d) VFVFFV 
e) FVFVFF 
 
32. O coração é composto por  quatro compartimentos 
que tem a finalidade de conduzir os sistemas de 
bombeamento direito e esquerdo. Considerando o lado 
esquerdo do coração, composto pelo átrio esquerdo e 
pelo ventrículo esquerdo, é correto afirmar que : 
 
a) O sangue do lado esquerdo é oxigenado e vaipara o 
restante do corpo através da artéria aorta. 
b) O sangue do lado esquerdo é arterial (sangue 
desoxigenado) aonde vai para os pulmões, através da 
artéria pulmonar, para a oxigenação. 
c) O sangue do lado esquerdo é venoso (sangue 
desoxigenado) vai para os pulmões, através da artéria 
pulmonar, para a oxigenação. 
d) O sangue do lado esquerdo é arterial (sangue 
oxigenado) vai para os pulmões, através da artéria 
pulmonar, para a oxigenação. 
e) O sangue do lado esquerdo é oxigenado e vai para o 
restante do corpo através da circulação pulmonar. 
 
33. Em pacientes com Infarto agudo do miocárdio 
(IAM), devem ser realizadas condutas imediatas para 
alívio da dor precordial, de acordo com sintomatologia 
clínica, o que NÃO inclui: 
 
a) oxigênio.  
b) furosemida.  
c) nitroglicerina.  
d) aspirina.  
e) morfina. 
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34. Maria das Graças comparece a Unidade Básica de 
Saúde para iniciar o esquema de vacinação de seu 
filho Gabriel, de dois meses de idade. Gabriel 
apresenta-se saudável, todavia, decorridas duas horas 
da aplicação das vacinas, teve uma crise convulsiva. 
Nessa situação 
 
a) a profissional de enfermagem deve continuar o 
esquema de vacinação normalmente. 
b) a profissional de enfermagem deve suspender 
imediatamente a aplicação de vacinas na criança. 
c) a profissional de enfermagem deve utilizar a vacina 
adsorvida difteria, tétano e pertussis. 
d) a profissional de enfermagem deve utilizar a vacina 
adsorvida difteria e tétano – adulto. 
e) a profissional de enfermagem deve utilizar a vacina 
tríplice com componente pertussis acelular. 
 
35. O lactente de Rosa Maria, foi ao posto de saúde 
para tomar a segunda dose da vacina pentavalente.  
Em relação a via administração desta vacina  sabe-se 
que é a  via intramuscular. Qual o músculo indicado 
para aplicação desta vacina?: 
 
a) deltoide 
b) glúteo 
c) vasto lateral  
d) trocanter maior 
e) ventrogluteo 
 
36. Um lactente hospitalizado, com idade de sete 
meses de vida, após ser alimentado, foi colocado no 
berço pela sua genitora,  passado alguns minutos, ela 
começa a gritar solicitando ajuda. Ao observar o 
desespero da genitora a enfermeira de plantão corre 
para socorrer e observa restos alimentares e 
desconforto respiratório associado à cianose. A 
conduta da enfermeira foi : 
 
a) Realizar a manobra de Heimlich que consiste em 
compressões abdominais diafragmáticas. 
b) Colocar o lactente em posição lateral de segurança. 
c) Colocar a cânula orofaríngea para evitar mais 
obstrução de vias aéreas e solicitar o parecer do 
otorrinolaringologista para uma broncoscopia. 
d) Dar golpes no dorso e fazer compressões torácicas. 
e) Realizar varredura da orofaríngea às cegas. 
 
37. Atualmente no Brasil, os tumores de cólon e reto 
estão entre os cinco tipo de tumor que causa um alto 
índice de mortalidade, em ambos os sexos. Sabe-
seque o câncer de cólon é uma condição que afeta 
principalmente idosos, quais são os sintomas mais 
comuns nesse grupo populacional? 
 
a) Hematêmese, melena e irritabilidade. 
b) Dor abdominal, obstrução intestinal e sangramento 
retal. 
c) Falta de apetite, irritabilidade e melena . 
(D )Náuseas  e vômitos após alimentação, seguido de 
dor abdominal. 
e) Queimação, azia e dor abdominal. 
 

38. Sabe-se que as drogas da quimioterapia, são 
drogas irritantes e vesicantes que podem ocasionar 
complicações características. Sobre as vesicantes, os 
sinais e sintomas do extravasamento incluem:  
 
a) diminuição da infusão das soluções. 
b) aparecimento de hiperemia, edema local e 
descoloração dos tecidos afetados. 
c) queixas do paciente, tais como edema local, febre e 
hiperemia 
d) aumento do retorno venoso e hiper pigmentação. 
e) queixas do paciente, tais como dor, queimação e 
ardor. 
 
39. No dia 24/08/14, compareceu na Unidade Básica 
de Saúde, para realizar sua primeira consulta de pré-
natal a adolescente Juliana Santos de 16 anos, 
considerando a DUM em 15/06/14. Calcule a Idade 
Gestacional e data provável do parto de acordo com a 
Regra de Naegele, e assinale a alternativa que 
apresenta a resposta correta, respectivamente. 
 
a) 10 semanas e 22/03/15. 
b) 11 semanas e 20/02/15. 
c) 12 semanas e 22/03/15. 
d) 10 semanas e 20/03/15. 
e) 12 semanas e 23/03/15. 
 
40. A American Heart Association destaca as Diretrizes 
2010 para RCP e ACE, enfatizando alguns pontos no 
SBV em pediatria que são comuns ao SBV no adulto. 
Entre eles ressalta menos ênfase na verificação do 
pulso. Portanto, na situação em que um bebê não 
responda e não estiver respirando ou apenas em 
gasping, os profissionais de saúde poderão aguardar 
até 10 segundos na verificação do pulso. Desse modo, 
analise as afirmativas abaixo que se referem ao 
atendimento da equipe de saúde a uma PCR em 
lactente. 
 
I – Se pulso braquial ausente, iniciar RCP com 
compressões torácicas, em vez de ventilações de 
resgate (CAB, em vez de ABC). 
II – Ênfase na RCP de alta qualidade, sendo as ações 
com um profissional de saúde, a sequência 15 
compressões torácicas para 2 ventilações. 
III- Com relação a profundidade das compressões 
torácicas em um lactente, essa deverá ser de um terço 
do diâmetro anteroposterior do tórax, 1 ¹/² polegadas, 
cerca de 4cm. 
IV- Procedimento ver, ouvir e sentir se há respiração foi 
retirado da sequência. 
 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
a)  I, II e IV. 
b)  I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e III. 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
41. Na drenagem torácica, deve-se manter o sistema 
com pressão negativa através do selo d’água, a não 
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manutenção do mesmo, pode levar a seguinte 
complicação: 
 
a) Edema pulmonar. 
b) Pneumotórax. 
c) Hemotórax. 
d) Enfisema pulmonar. 
e) Hidrotórax. 
 
42. O desequilíbrio ácido/básico, causas várias 
repercussões hemodinâmicas, sendo uma das 
alterações mais comum dentro da UTI, ao paciente 
com Julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso: 
 
a) (     )Na alcalose respiratória, um valor de PaCO2 
menor que 35 mmHg indica hipoventilação; 
b) (   )Os sistemas respiratório e metabólico atuam 
juntos para manter o equilíbrio acidobásico do corpo 
dentro dos limites normais. Se houver acidose 
metabólica, os pulmões compensarão diminuindo a 
frequência e a profundidade respiratórias para 
conservar o CO2; 
c) (    ) A perda de ácido clorídrico por vômito 
prolongado ou aspiração gástrica predispõe o paciente 
a um quadro de alcalose metabólica; 
d) (    )A insuficiência respiratória é a incapacidade do 
sistema respiratório de manter ventilação e/ou 
oxigenação do paciente, manifestando-se clinicamente 
através do SNC com agitação, cefaléia, tremores, 
alucinações e/ou convulsões; 
e)(    ) Quando há acúmulo de bases no organismo, em 
relação à quantidade de ácidos a serem neutralizados, 
configura-se o quadro de acidose metabólica; 
f) A avaliação do estado acidobásico do organismo, na 
prática clínica, é feita pela análise de 3 parâmetros 
principais, determinados em amostras de sangue 
arterial, que são o pH, a PaCO2, o bicarbonato. 
 
De acordo com as alternativas, qual a sequencia 
correta de cima para baixo: 
 
a) F,V,V,V,V,F 
b) F,F,V,V,F,V 
c) V,V,F,F,V,F 
d) V,F,V,F,V,V 
e) F,F,F,V,V,F 
 
43. Após a intubação orotraqueal realizada pelo médico 
intensivista, o enfermeiro deve avaliar rápida e 
eficazmente pontos que validem o sucesso desse 
procedimento, como: 
 
a) Condensação de gás no tubo endotraqueal durante 
a inspiração. 
b) Movimentos simétricos do tórax. 
c) Ausência de murmúrio intra-gástrico. 
d) Elevação da saturação de oxigênio. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
44. Relacione os diagnósticos de enfermagem aos 
cuidados para paciente com Diabetes. 
 
1. Controle Ineficaz do 
Regime Terapêutico 

( ) Orientar o paciente sobre 
o seu estado clínico; 

relacionado a conflitos 
de decisão e familiar 

Disponibilizar tempo e 
espaço para que o paciente 
expresse seus 
sentimentos,dúvidas,  
preocupações;Verificar os 
fatores familiares e outros, 
que impedem o crescimento 
e a adesão do paciente ao 
tratamento. 
 

2..Adaptação 
prejudicada relacionada 
à ausência de intenção 
de mudar de 
comportamento e 
hábitos de vida. 
. 

( ) Encorajar o cliente a 
demonstrar como ele se vê, 
e exteriorizar suas angústias 
pela 
perda de algum membro ou 
função biológica; 
Proporcionar ao paciente 
ambiente favorável para que 
o mesmo 
façaquestionamentos sobre 
seu problema;Proporcionar 
maior número de 
informações confiáveis 
possíveis; Orientar o 
paciente quanto às perdas 
corporais para que ele 
transcenda a fase da raiva e 
chegue à compreensão e 
melhor adaptação do seu 
estado 

3 Imagem Corporal 
perturbada 
relacionada à perda de 
falanges 
podálicas, artrose 
palmar e 
retinopatia, evidenciada 
por 
expressão verbal 

( ) Orientar o paciente e a 
família sobre o tratamento e 
informar sobre as medidas 
que contribuem para uma 
melhor qualidade de vida; 
Orientar o paciente para o 
auto-cuidado; Incentivar a 
realização de atividades 
físicas, que melhoram o 
estado de saúde e favorece 
a auto-estima. 
 
 

4. . Risco para 
Integridade da Pele 
Prejudicada 
relacionado a 
Retinopatia e 
comprometimento 
circulatório em 
extremidades. 
 

( )Examinar periodicamente 
a pele do paciente, nas 
consultas; Orientar o 
paciente a cortar as unhas 
para evitar lesões ao coçar a 
pele;Informar ao paciente 
sobre a importância de 
retirar móveis do percurso no 
ambiente domiciliar e ter 
mais cuidado com objetos 
pontiagudos e outros; 
Estimular a ingestão de 
líquidos para hidratar a pele, 
reduzindo o risco de lesões. 
. 
. 
 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
a) 2, 1, 3, 4. 
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b) 1, 3, 2, 4. 
c) 3, 4, 2, 1. 
d) 4, 1, 2, 3. 
e) 2, 4, 1, 3. 
 
45. Quantas microgotas deverão correr em um minuto, 
para administrar 800ml de soro fisiológico (SF) a 0,9% 
em 5 horas? 
 
a) 55microgotas/minuto 
b) 120 microgotas/minuto 
c) 53microgotas/minuto 
d) 160microgotas/minuto 
e) 150 microgotas/minuto 
 
46. Julgue os itens que se seguem, a respeito da 
primeira etapa do processo de enfermagem. 

I- A investigação dirigida tem como objetivo 
verificar todos os aspectos do estado de saúde do 
paciente, por meio da reunião de informações a partir 
do primeiro contato com ele. 

II- Durante a entrevista, o enfermeiro deve utilizar 
perguntas indutivas, que possam levar o paciente a dar 
uma resposta específica. 

III- Uma diretriz importante quando se realiza o 
exame físico é o respeito e a privacidade. 

IV- A verificação dos exames laboratoriais e 
diagnósticos aos quais o paciente foi submetido é 
fundamental para uma investigação completa. 

V- A informação caminha marcando, registrada 
durante a coleta de dados, é objetiva. 

 
 Estão certos apenas os itens: 
 

a) I, II e III 
b) I, II e IV 
c) I, III e V 
d) II, IV E V 
e) III, IV E V 
 
47. Associe com V ou F as assertivas abaixo: 
(    ) A sonda nasogástrica  tem finalidade apenas 
aspiração de conteúdo gástrico; 
(    ) A sonda nasoenteral tem melhor absorção dos 
nutrientes; 
(    )Os tipos de sondagem gástrica mais utilizados são 
de polivinil, poliuretano, silicone e borracha 
(    ) Para confirmação da localização correta da sonda 
nasogástrica, deve-se realizar o raio X pois a sonda 
nasogástrica é rádioopaco; 
(    ) A medição da sondagem não altera sua 
localização, podendo ser usada a mesma tanto para 
nasogástrica como para nasoenteral; 
 
Responda V para verdadeiro e F para falso: 
 
a) VVVFF 
b) FVVFF 
c) FFFVV 
d) VVFVV 
e) FVVVF 

48. Para administrar 0,8 mg de Decadron EV 
(endovenosa), e dispondo de frascos de 4 mg/ml, o 
volume correto a ser administrado é: 

  
a) 0,1 ml. 
b) 0,15 ml.                                 
c) 0,18 ml. 
d) 0,2 ml. 
e) 0,25 ml. 
 
49. Foram prescritos, para um paciente, 1200 ml de 
soro fisiológico para correr em 8 horas. O número de 
microgotas por minuto que deve ser infundido é igual a: 
  
a) 16; 
b) 25; 
c) 50;            
d) 100; 
e) 150. 
 
50. Temos que administrar 40 UI de insulina NPH por 
via subcutânea (SC). Na unidade não dispomos de 
seringa própria. Dispomos de frasco ampola de 
100UI/ml e seringa de 3ml. O procedimento correto é: 
  
a) não administrar e encaminhar o cliente para a 
unidade mais próxima; 
b) administrar 1,2ml de insulina utilizando a seringa de 
3 ml ; 
c) administrar 0,5 ml de insulina utilizando a seringa de 
3ml .                                                           
d) administrar 0,05 ml de insulina utilizando a seringa 
de 3ml ; 
e) Administrar 0,05 ml de insulina utilizando a seringa 
de 3ml. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


