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ENFERMEIRO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, III e IV;
III e IV.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:

São corretas:

( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.

QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:

QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:

I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.

A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente;
C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Acerca da consulta de enfermagem, analise os itens que seguem como verdadeiro ou falso e assinale a opção correta.
( ) A consulta de enfermagem compreende uma atividade privativa do enfermeiro e do técnico de enfermagem;
( ) Utiliza componentes do método científico para identificar diagnósticos de doença, prescrever e implementar medidas
de enfermagem;
( ) Tem como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde;
( ) Compõe-se de histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e implementação da
assistência e evolução de enfermagem.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, F, F;
B) V, V, V, V;
C) V, V, F, F;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 12
A educação em saúde surge como um instrumento de construção da participação popular nos serviços de saúde e, ao
mesmo tempo, de intervenção da ciência na vida cotidiana das famílias e sociedades. O enfermeiro desempenha função
importante como educador para a população, pois participa de programas e atividades de educação em saúde, visando à
melhoria da saúde individual e coletiva. Para alcançar o objetivo de promoção, proteção e/ou recuperação da saúde, é
importante que a ação de educação em saúde respeite alguns princípios. Analise as opções abaixo e assinale a FALSA, no
que se refere a princípios para o desenvolvimento de ações de educação em saúde.
A) O diálogo é marcado pelo encontro de conhecimentos construídos histórica e culturalmente por sujeitos, sendo um deles
o profissional de saúde, que coloca o que sabe à disposição para modificar o conhecimento do indivíduo e da comunidade
acerca da realidade;
B) A problematização implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas
na leitura e na análise crítica da realidade;
C) A construção compartilhada do conhecimento consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e
grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e transformar de modo
coletivo as ações de saúde;
D) A emancipação é um processo coletivo e compartilhado no qual pessoas e grupos conquistam a superação e a libertação
de todas as formas de opressão, exploração, discriminação e violência ainda vigentes na sociedade.
Para resolução das questões 13 e 14, considere o caso clínico abaixo.
M. C. D., mulher de 28 anos, chegou para consulta de enfermagem com queixas de ardência ao urinar, aumento da
frequência, porém urinando poucos volumes, precisando prender a respiração e inclinar o abdômen para poder eliminar a
urina.
QUESTÃO 13
Pode-se dizer que M. C. D. apresenta as seguintes alterações na micção, respectivamente:
A) Disúria, poliúria e estrangúria;
B) Enurese, polaciúria e estrangúria;
C) Disúria, polaciúria e esforço;
D) Enurese, urgência, estrangúria.
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QUESTÃO 14
Com relação à ausculta abdominal a ser realizada em M. C. D., marque a opção FALSA.
A) Espera-se que M. C. D apresente ruídos hidroaéreos, característicos dos ruídos intestinais normais;
B) Deve-se iniciar a ausculta no quadrante inferior direito e seguir no sentido horário, finalizando no quadrante inferior
esquerdo. Ausculta de atrito pode estar relacionada a inflamação pleural;
C) Espera-se ouvir ruídos de tonalidade aguda, gorgolejante e irregulares, em cascatas, característicos dos ruídos intestinais
normais;
D) Deve ser investigada a presença de ruídos vasculares, nas regiões da aorta, artérias renais, ilíacas e femorais.
QUESTÃO 15
Considerando a anemia enquanto disfunção hematológica, assinale a opção FALSA.
A) O principal exame analisado para seu diagnóstico é o eritrograma, com foco na contagem de hemoglobina;
B) O aporte de oxigênio para os tecidos corporais é diminuído;
C) A anemia é uma condição hematológica bastante comum, consistindo na contagem de leucócitos inferior à normal na
circulação, enquanto a policitemia reflete o aumento na contagem dessas células sanguíneas;
D) A fadiga e a taquicardia leve ao esforço podem ser referidas por uma pessoa gradualmente anêmica. Pessoas com
cardiopatias e anêmicas podem expressar dores torácica e muscular.
QUESTÃO 16
A Sistematização da Assistência de Enfermagem torna possível a operacionalização do Processo de Enfermagem, que deve
ser realizado em todos os ambientes em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, consistindo em um instrumento
metodológico que orienta o cuidado de Enfermagem e a documentação desta prática profissional. Analise os itens a seguir
e marque a opção CORRETA acerca do Processo de Enfermagem (PE).
I.

O PE organiza-se em sete etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, sendo o Histórico de Enfermagem
um momento para intepretação e agrupamento de dados;
II. O Planejamento de Enfermagem refere-se à etapa de determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações
ou intervenções de enfermagem que serão realizadas;
III. O PE deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de
enfermagem, o planejamento das ações de enfermagem, fornecendo base para a avaliação dos resultados;
IV. A etapa de Implementação do PE, assim como a de Diagnóstico de Enfermagem são privativas do Enfermeiro.
A) Os itens I e IV são verdadeiros, somente;
B) O item II é verdadeiro, somente;
C) Os itens III e IV são verdadeiros, somente;
D) Os itens II e III são verdadeiros, somente.
QUESTÃO 17
Considerando o processo de cuidar em enfermagem, marque a opção CORRETA.
A) O cuidado de enfermagem resulta de uma ação interativa entre enfermeiro e cliente, onde o profissional assume
integralmente a responsabilidade da assistência, encorajando a obediência durante todo o processo e a autonomia no
momento da alta hospitalar;
B) O conhecimento científico é a base para o desenvolvimento do cuidado de enfermagem, portanto, o pensamento crítico,
a criatividade, a habilidade e a existência de comportamentos e atitudes de cuidar pouco interferem no resultado final
da assistência de enfermagem no âmbito hospitalar;
C) Na realização do histórico de enfermagem, o momento da entrevista exige atenção do profissional aos aspectos da
comunicação verbal, como as palavras pronunciadas e o tom de voz. A linguagem corporal é mais facilmente modulada
de forma consciente, portanto, não devem ser distração para o enfermeiro durante o registro das informações;
D) A investigação consiste no ponto inicial em um processo contínuo da assistência de enfermagem, sendo essencial para
a construção do histórico de enfermagem, validação dos diagnósticos, avaliação da saúde e do cuidado implementado.
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QUESTÃO 18
A dificuldade respiratória representa um dos principais problemas associados a aumento da morbimortalidade neonatal.
Seus sinais e sintomas exteriorizam-se clinicamente de forma característica e comum aos recém-nascidos e podem ser
agrupados naqueles que retratam o padrão respiratório, o aumento do trabalho respiratório e a cor. Considerando as
possíveis evidências da observação e inspeção do recém-nascido (RN) com dificuldade respiratória, assinale a opção
CORRETA.
A) A apneia é caracterizada por presença de 10 e 15 segundos de movimentos respiratórios intercalados por pausas de
duração de 5 a 10 segundos;
B) A taquipneia caracteriza-se por persistência de frequência respiratória acima de 60 movimentos por minuto, com RN em
repouso ou durante o sono;
C) Head bobbing é um sinal de aumento do trabalho respiratório e representa o movimento para cima e para baixo do
espaço entre as costelas, podendo ser subcostal, supraesternal e no espaço inferior ao esterno;
D) A cianose central, também conhecida como acrocianose, aparece nas regiões plantares e palmares, sendo um sinal
benigno e comum no período neonatal.
QUESTÃO 19
A hipertensão arterial sistêmica na gestação permanece entre as principais causas de morbimortalidade materna e perinatal,
podendo ser classificada em hipetensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e pré-eclâmpsia
superposta à hipertensão crônica. O importante aspecto dessa classificação consiste em diferenciar a pré-eclâmpsia dos
outros distúrbios hipertensivos porque ela é potencialmente mais perigosa. Sendo assim, constituem alguns dos critérios
de gravidade para pré-eclâmpsia:
A) Visão turva, cefaleia, oligúria;
B) Pressão arterial diastólica = 90mmHg ou pressão arterial sistólica = 140mmHg;
C) Epigastralgia e edema;
D) Edema e pressão arterial sistólica igual a 140mmHg.
QUESTÃO 20
O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, sendo causa frequente de morte por câncer nessa população. No Brasil
representa a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres. Conhecer os fatores de risco para o câncer de mama
constitui aspecto importante para a realização de uma assistência de enfermagem com foco na promoção da saúde. Assim,
considerando os diversos fatores de risco para o câncer de mama, assinale a opção VERDADEIRA.
A) A idade constitui o mais importante fator de risco para câncer de mama, que aumenta com a idade, com cerca de 70–
80% dos tumores diagnosticados a partir dos 50 anos;
B) Apresentam baixo risco as mulheres com história familiar de câncer de mama masculino;
C) Apresentam baixo risco as mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau com diagnóstico
de câncer de mama bilateral, em qualquer faixa etária;
D) Possuem risco aumentado as mulheres com história de menarca tardia e menopausa precoce.
QUESTÃO 21
Para obter uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, os socorristas NÃO devem fazer no Suporte Básico de Vida:
A) Comprimir a uma profundidade de pelo menos duas polegadas (5 cm);
B) Permitir o retorno total do tórax a cada compressão;
C) Minimizar as interrupções nas compressões;
D) Realizar compressões a uma frequência superior a 120/min.
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QUESTÃO 22
O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento do diabetes mellitus. Com a realização do controle metabólico
o paciente mantém-se assintomático e previne-se das complicações agudas e crônicas. Analise as opções a seguir e assinale
a INCORRETA acerca das formas de avaliação da glicemia.
A) Glicemia de jejum deve ser realizada após um período mínimo de 12 horas sem ingesta calórica;
B) Denomina-se glicemia casual quando realizada a qualquer hora do dia sem se observar o intervalo desde a última
refeição;
C) A hemoglobina glicada é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em médio e em longo prazos, pois reflete
os níveis glicêmicos dos últimos dois/três meses;
D) Denomina-se glicemia pré-prandial quando realizada antes das refeições.
QUESTÃO 23
A insuficiência renal aguda é marcada por uma rápida perda da função renal ocasionada pela lesão dos rins. Assinale a
opção que apresenta algumas de suas manifestações clínicas:
A) Hiperatividade e polifagia;
B) Letargia, náuseas, vômitos e diarreia persistentes. Sonolência, cefaleia, contrações musculares e convulsões;
C) Pode-se observar a ocorrência de acidose progressiva, baixos níveis séricos de fosfato e elevação nas concentrações
séricas de cálcio;
D) Policitemia e aumento do tempo de sobrevida dos eritrócitos e de produção de eritropoetina.
QUESTÃO 24
Durante a realização de uma cirurgia o paciente precisará de sedação, anestesia ou de uma combinação destas. Acerca
destes procedimentos, assinale a opção FALSA.
A) A sedação profunda e a anestesia são conseguidas quando um agente anestésico é inalado ou administrado por via
intravenosa;
B) Os anestésicos gasosos são administrados por inalação combinados com o oxigênio;
C) A diferença entre a sedação profunda e a anestesia é que o paciente em sedação profunda não é passível de ser
despertado, enquanto o anestesiado pode ser despertado com estímulos dolorosos;
D) A anestesia é um estado de narcose, analgesia, relaxamento e perda de reflexos.
QUESTÃO 25
A cassação do direito ao exercício profissional consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de
até 30 anos, sendo um tipo das penalidades impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem frente a
infrações éticas e disciplinares cometidas pelo profissional de enfermagem. A pena de cassação é aplicável nos seguintes
casos, EXCETO:
A) Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa;
B) Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em
razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem;
C) Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente
estabelecidos;
D) Não comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infrinjam
dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
QUESTÃO 26
O Decreto nº. 94.406, de 08/06/87, regulamenta a Lei nº 7.498, de 25/06/86, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e determina que o exercício da atividade de Enfermagem é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de
Enfermagem e Parteiro. Mediante tal decreto, não é considerado Enfermeiro:
A) O titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei;
B) O titular do diploma ou certificado de Obstetriz, conferidos nos termos da lei;
C) O titular do diploma ou certificado de Enfermeira ou de Enfermeira Obstétrica, conferido por escola estrangeira segundo
as respectivas leis, sem necessidade de registro, em virtude de acordo de intercâmbio cultural, ou de revalidação no
Brasil;
D) O titular do diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica, conferidos nos termos da lei.
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QUESTÃO 27
O Decreto nº. 94.406, de 08/06/87, regulamenta a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, determinando as
incubências dos profissionais de enfermagem. São consideradas competências do Enfermeiro enquanto integrante da
equipe de saúde, exceto:
A) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido;
B) Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia;
C) Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;
D) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
QUESTÃO 28
A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 564/2017, revogada pela Resolução nº 311/2007, aprova o novo
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Ao tratar do sigilo profissional, é correto afirmar:
A) Quando o fato for de conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida, deverá ser revelado;
B) O profissional de Enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso,
declarar suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional;
C) Para proteção do profissional de Enfermagem, não é obrigatória a comunicação externa, para os órgãos de
responsabilização criminal, de casos de violência contra crianças, adolescentes, idosos e a pessoas incapacitadas;
D) O fato sigiloso não deverá ser revelado mesmo em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em
atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.
QUESTÃO 29
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com os princípios apresentados pela Lei 8080/90. Assinale a alternativa que NÃO
apresenta um dos princípios norteadores do SUS.
A) Centralização político-administrativa no poder Executivo;
B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
C) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;
D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
QUESTÃO 30
A Política Nacional de Atenção às Urgências, instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, deve ser instituída a partir de
componentes fundamentais, sendo um deles a organização de redes loco-regionais de atenção integral às urgências. Fazem
parte do componente Pré-hospitalar Fixo das redes loco-regionais:
A) Serviços de diagnóstico, leitos de internação, gerais e de retaguarda;
B) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e serviços associados de salvamento e resgate;
C) Hospitais-Dia, modalidades de Atenção Domiciliar;
D) Equipes de agentes comunitários de saúde e ambulatórios especializados.
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