
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

EENNFFEERRMMEEIIRROO  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 

 



CONCURSO PÚBLICO 

 3

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.  

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
 
11. Segundo o Ministério da Saúde, os parâmetros para diagnóstico de hipertensão arterial, no adulto são: 
 
A) PA sistólica >135mmHg ou PA diastólica >85 mmHg em pelo menos duas verificações. 
B) PA sistólica >1250mmHg ou PA diastólica >95 mmHg em pelo menos duas verificações. 
C) PA sistólica >120mmHg ou PA diastólica >75 mmHg em pelo menos duas verificações. 
D) PA sistólica >120mmHg ou PA diastólica >80 mmHg em pelo menos duas verificações. 
E) PA sistólica >140mmHg ou PA diastólica >90 mmHg em pelo menos duas verificações. 
 
12. Sobre Hipertensão Arterial (HA), leia as sentenças abaixo. 
 

I. Ao realizar a anamnese do cliente hipertens, o enfermeiro dá um maior enfoque ao hábito de fumar, de beber, 
aumento de peso, uso de anticoncepcionais e sinais e sintomas sugestivos de lesão em órgão-alvo e/ou causas 
secundárias de hipertensão. 

II. O Enfermeiro, ao examinar a pressão arterial do cliente hipertenso, verifica a PA em ambos os membros 
superiores com os paciente sentado, deitado e em pé. 

III. Na anamnese do paciente hipertenso, o enfermeiro enfoca os mesmos pontos que qualquer paciente portador de 
doença crônica não transmissível – DCNT. 

IV. Faz parte do exame físico do portador de HA pesar e medir o paciente, para estabelecer o índice de massa 
corporal IMC= Peso /Altura. 

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II, III e IV. B) I, III e IV apenas. C) I II e IV apenas. D) II e IV apenas. E) II, III e IV apenas. 
 
13. Em relação aos distúrbios cardiovasculares, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
A) Ao fazer um histórico de enfermagem de um paciente portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), o enfermeiro 

não deve avaliar o débito urinário nem valorizar sinais e sintomas do aparelho respiratório. 
B) Na avaliação do paciente, o enfermeiro identifica arritmias, intoxicação digitálica e alcalose metabólica, atribuindo essas 

alterações à hipercalemia. 
C) O paciente apresenta os seguintes sintomas: dor torácica, com irradiação para o braço, hipotensão, dispnéia, taquicardia, 

palidez, náuseas e ansiedade, características que foram evidenciadas pelo enfermeiro como: Choque Cardiogênico. 
D) As alterações das enzimas não são indicadores confiáveis para o diagnóstico de IAM.  
E) A dor do infarto se difere da dor esofagiana por ser subesternal e/ou sobre o precórdio, podendo se disseminar amplamente 

pelo tórax, ocasionando algumas vezes incapacidade dolorosa dos ombros e mãos, tendo duração maior que 15 minutos. 
 
14. Sobre assistência de enfermagem aos pacientes com distúrbio do sistema gastrointestinal, leia as sentenças abaixo. 
 

I. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro orienta o cliente a ingerir dieta oral morna, reduzir o estresse e 
manter via aérea permeável. 

II. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro instala SNG, realiza lavagem gástrica, mantém a sonda 
nasogástrica fechada e monitora SSVV. 

III. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro avalia perda sangüínea, monitora SSVV, realiza lavagem gástrica, 
avalia hematócrito e hemoglobina, instala sonda nasogástrica e sonda vesical de demora, monitora débito 
urinário. 

IV. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro identifica e controla a hematêmese, monitora sinais vitais, observa 
sinais de choque hipovolêmico, débito urinário, presença de melena e dor abdominal. 

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II, III e IV. B) II, III e IV apenas.  C) III e IV apenas. D) II e III apenas. E) I e III apenas. 
 
15. Sobre a Reforma Psiquiátrica, leia as sentenças abaixo. 
 

I. A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de 
diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas 
universidades e no mercado dos serviços de saúde. 
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II. Em 1978, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), através de variados campos de luta, 

passa a protagonizar e a construir, a partir deste período, a denúncia da violência dos manicômios, da 
mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma 
crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos 
mentais. 

III. A Reforma Psiquiátrica brasileira teve como marco os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) no município 
de Santos, que funcionam 24 horas; foram criadas cooperativas, residências para os egressos do hospital e 
associações. 

IV. Em 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que 
propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos 
manicômios no país.  

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II, III e IV. B) I, II e IV apenas . C) II e III apenas. D) I, III e IV apenas. E) I e IV apenas. 
 
16. No atendimento ao paciente epiléptico, o enfermeiro interroga sobre a história da doença, fatores desencadeantes, 

uso de bebida alcoólica e limitações enfrentadas pelo paciente. Com relação à educação do paciente sobre 
anticonvulsivante, é correto afirmar. 

 
I. O paciente que faz uso de anticonvulsivante não precisa evitar atividades que exijam estado de alerta e boa 

coordenação, pois não há necessidade de avaliar os efeitos da medicação. 
II. O paciente deve tomar o anticonvulsivante diariamente, para manter o nível sangüíneo constante e assim evitar 

convulsões. 
III. O paciente que faz uso de anticonvulsivante quando vai coletar sangue para exames laboratoriais, diversos, 

não precisa relatar o uso de anticonvulsivante. 
IV. A bebida alcoólica está liberada no curso da terapêutica medicamentosa para epilepsia (anticonvulsivante) 

bem como fazer uso de outras medicações que não sejam o anticonvulsivante, sem consultar o médico e cessar 
o uso dos mesmos quando achar necessário. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)  
 
A) I, II, III e IV. B) II apenas. C) II e III apenas. D) I e IV apenas. E) I e III apenas. 
 
17. As convulsões são episódios de atividade motora anormal sensorial, autônoma ou psíquica. Para o Enfermeiro 

assistir ao cliente em crise convulsiva deve 
 
A) identificar as causas da convulsão e, só após, realizar a assistência de enfermagem correta. 
B) proteger e lateralizar a cabeça do cliente, evitando traumatismos e broncoaspiração pulmonar. 
C) realizar avaliação do balanço hidroeletrolítico. 
D) puncionar veia periférica durante a crise convulsiva para controlar movimentos tônicos clônicos. 
E) posicionar o paciente em decúbito de fowler e conter os MMII e MMSS. 
 
18. Sobre pacientes com distúrbio músculo-esquelético, leia as alternativas abaixo e assinale a correta. 
 
A) O Enfermeiro reconhece a luxação de ombro como uma lesão das estruturas ligamentares que circundam a articulação. 
B) O Enfermeiro, ao examinar o cliente, deve fazer inspeção e palpação, investigando hematomas, lesões cortantes, 

perfurantes, desalinhamentos dos membros, exposição óssea e sangramentos. 
C) O Enfermeiro deve desconsiderar a queixa do paciente em relação à dor intensa na proeminência óssea, pois ela resulta 

obrigatoriamente da imobilização por aparelho gessado. 
D) A entorse do tornozelo é uma lesão dos tecidos moles, produzidas por uma força contundente, do tipo queda. 
E) A distensão é uma afecção na qual as superfícies articulares dos ossos, que formam a articulação, deixam de estar em 

contato anatômico. 
 
19. A Resolução COFEN-272/2002, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE nas 

Instituições de Saúde Brasileiras, estabelece que a consulta de Enfermagem é 
 
A) exclusiva do Enfermeiro. 
B) composta pela prescrição médica.  D) delegada ao técnico de enfermagem. 
C) substitutiva da consulta médica.  E) realizada apenas na pré-consulta médica. 
 
20. Para transformar 500 ml de Soro Glicosado a 5% em Soro Glicosado a 10%, o serviço dispõe de ampolas de glicose 

20ml a 50%. O Enfermeiro deve acrescentar 
 
A) 30,5 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%. 
B) 35,5 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%.  D) 100 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%. 
C) 55,5 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%.  E) 25 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%. 
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21. A avaliação de pacientes com distúrbios pulmonares deve, dentre outros, compreender 
 
A) o Exame do tórax que pode compreender quatro tipos principais de deformidades, sendo o tórax de pombo a deformidade 

mais comum, que ocorre devido à elevação da escápula comprimindo o coração e os grandes vasos causando sopros. 
B) a observação da freqüência respiratória e da profundidade da respiração, sendo esta importante para determinar o padrão 

respiratório do paciente. Se há aumento na freqüência e na profundidade da respiração, haverá aumento da PCO2 arterial. 
C) a palpação que faz parte do exame do torax e onde achados referentes à não-apresentação do frêmito tátil, podendo esta 

determinar a consolidação de um lobo pulmonar devido à pneumonia. 
D) a percussão que movimenta a parede torácica e as estruturas adjacentes, produzindo vibrações audíveis e táteis pode 

determinar um som maciço, chamado de macicez pulmonar, que se apresenta quando o parênquima cheio de ar é 
substituído por líquido ou tecido sólido. 

E) a ausculta dos sons respiratórios para determinar as condições dos pulmões que podem evidenciar ruídos musicais e 
contínuos chamados de creptações que aparecem em decorrência da asma e do acúmulo de secreção. 

 
22. A Insuficiência Renal (IR) ocorre quando os rins são incapazes de remover as escórias metabólicas do corpo ou 

realizar funções reguladoras. Sobre esta afecção, assinale a alternativa correta. 
 
A) Na Insuficiência Renal Aguda (IRA), independente do volume de urina excretado, o paciente apresenta elevação dos níveis 

séricos de creatinina e nitrogênio úrico sangüíneo e retenção de outros produtos metabólicos normalmente excretados pelo 
rim. 

B) Depleção de volume, vasodilatação e comprometimento da performance cardíaca se encontram dentro da categoria de 
distúrbios pós-renal, que causam a IRA. 

C) Dentre as fases clínicas da IRA, o período de diurese é acompanhado por elevação da concentração sérica de elementos 
excretados pelos rins. 

D) As causas intra-renais da IRA estão relacionadas à obstrução em algum ponto distal do rim e podem ser causadas por 
cálculos, tumores e coágulos sangüíneos. 

E) Dentre as manifestações clínicas da IRA, encontra-se a anemia causada principalmente pelo aumento da produção de 
eritropoetina pelos rins. 

 
23. O objetivo do cuidado de enfermagem, na assistência ao cliente no pós-operatório imediato, ainda na sala de 

recuperação anestésica, em prevenir choque e hipóxia, é aferir e avaliar freqüentemente 
 
A) presença de febre e dor, infusão venosa e cicatrização da ferida. 
B) ventilação pulmonar, sinais vitais, funcionamento de tubos, drenos, cateteres e infusões. 
C) capacidade de deambulação, pulso e temperatura, capacidade pulmonar com exercício respiratório. 
D) volume urinário, pressão venosa central e cicatrização da ferida. 
E) capacidade de deambulação, funcionamento da infusão venosa, cicatrização da ferida e capacidade pulmonar com exercício 

respiratório. 
 
24. M.S, 40 anos, sexo feminino, ao exame físico, foram detectados nódulos na tireóide. Após investigação criteriosa foi 

indicada tireoidectomia para retirada de nódulos não cancerosos. Quanto aos cuidados no pós-operatório, assinale 
a alternativa correta. 

 
A) A posição dorsal é indicada como a mais confortável para paciente no pós-operatório tardio. 
B) Os curativos cirúrgicos devem ser avaliados periodicamente; queixa de plenitude e sensação de pressão no local da incisão 

podem indicar curativos compressivos. 
C) O paciente deve ser estimulado a falar o máximo e mais precocemente possível com o objetivo de evitar danos ao nervo 

laringeal recorrente. 
D) É indicada alimentação saudável e balanceada composta por dieta leve ou líquida oferecida sempre quente. 
E) Hiperirritabilidade dos nervos com espasmos das mãos, pés e torções musculares é chamado de tetania, complicações pós-

operatória, devido à queda do nível sangüíneo de cálcio. 
 
25. De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, para áreas e artigos hospitalares, associe a segunda coluna de 

acordo com a primeira. 
 

1. Artigos críticos (   )  Papagaios, bacias, tensiômetros e estetoscópios. 
2. Artigos semicríticos (   ) Sala de espera, elevadores e corredores. 
3. Artigos não-críticos (   )  Enfermarias, salas de exames, ambulatórios. 
4. Áreas semicríticas (   )  Sala de parto, unidade de queimado. 
5. Áreas semicríticas (   )  Instrumentais cirúrgicos, Nutrição Parenteral Total e campos cirúrgicos. 
6. Áreas não-críticas (   )  Sonda Vesical de demora, equipamentos de assistência ventilatória e 

broncoscópio. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 
 
A) 2, 3, 1, 4, 5, 6. B) 3, 2, 1, 4, 6, 5. C) 3, 6, 4, 5, 1, 2. D) 6, 5, 3, 2, 1, 4. E) 4, 2, 5, 1, 3, 6. 
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26. Considerando que a imunização representa uma das mais eficazes ações básicas na promoção da saúde, atitude 

fundamental para melhorar as condições de saúde na infância, em relação as suas indicações e contra-indicações, 
assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F, para as Falsas. 

 
(   )  A administração de vacinas está contra-indicada para crianças desnutridas, baixo peso ao nascer e 

prematuridade. 
(    )  A criança em uso prévio ou em andamento de vacina anti-rábica pode ser vacinada normalmente. 
(   )  Nas crianças com SIDA, a proteção contra pólio deverá ser feita com a vacina SALK (vírus inativados). 
(   )  A aplicação da BCG não é recomendada em crianças com peso inferior a 2Kg e nas crianças  imunodeficientes. 
(   )  As crianças sensíveis ao componente Pertusis (P) da DPT devem receber a vacina DT tipo infantil até os 6 anos e 

11 meses de idade. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 
A) V, F, V, V, V. B) F, V, V, F, V. C) V, V, F, V, V. D) V, V, V, V, V.  E) F, V, V, V, V. 
 
27. O crescimento e o desenvolvimento são processos geneticamente programados, embora dependentes de fatores 

individuais e ambientais que possam afetar positiva ou negativamente seu curso. Em relação ao crescimento e 
desenvolvimento puberal, é correto afirmar que 

 
A) no sexo masculino, o aumento do volume dos testículos ocorrerá como a última manifestação da puberdade, apresentando-

se como Critério de Tanner P2. 
B) a duração de ginecomastia puberal, evento temporário que pode ocorrer em cerca de 2/3 dos meninos, varia de 5 a 10 anos. 
C) as alterações do epitélio vaginal constituem no sexo feminino a primeira manifestação da ação estrogênica. 
D) o estadiamento puberal do sexo masculino, segundo os critérios de Tanner G2, está relacionado com o aumento do pênis, 

inicialmente em toda a sua extensão. 
E) o estadiamento puberal do sexo feminino, segundo os critérios de Tanner M5, está relacionado à fase pré-adolescência 

(elevação das papilas). 
 
28. A sonda nasogástrica (SNG) é utilizada para minimizar e/ou solucionar situações clínicas apresentadas pelo 

paciente. Para a instalação e o controle deste dispositivo, o enfermeiro deve 
 

I. identificar as causas para instalação de SNG, quais sejam, remover líquidos e gases do trato gastrointestinal 
superior, obter amostra do conteúdo gástrico para estudo laboratorial, administrar medicamento e alimentos 
através da sonda. 

II. reconhecer que as marcas circulares encontradas em pontos específicos da sonda são usadas como guia para 
sua inserção, dispensando a medição que vai da ponta do nariz ao lobo da orelha e deste ao apêndice xifóide. 

III. para verificar o posicionamento correto da SNG, realizando o seguinte teste: conectar a seringa e a sonda, 
aspirando suavemente, a fim de obter o conteúdo gástrico. 

IV. reconhecer que, para administrar medicação ou alimentação pela SNG, é necessário verificar o 
posicionamento adequado da sonda assim como administrar água para, através dela, evitar obstrução por 
resíduos alimentares. 

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, III e I apenas. B) I, II e IV apenas. C) II e III apenas. D) II, III e IV apenas.  E) apenas a II. 
 
29. J.R., 60 anos, sexo masculino, foi admitido na emergência de um hospital com o quadro de incontinência urinária 

por nefropatia diabética. Diante do quadro, foi prescrito cateterização da bexiga de demora. Para realizar o 
procedimento, o enfermeiro deve 

 
A) avaliar o paciente, realizando exame físico, a fim de determinar o calibre da sonda a ser instalada, que, para homens, varia 

de 12 a18. 
B) adotar, para realização do procedimento, técnica rigorosa de assepssia, utilizando circuito aberto de drenagem, evitando, 

assim, presença de microorganismos na luz do cateter. 
C) realizar higiene perineal antes da introdução do cateter, que, no homem, deve ocorrer, retraindo o prepúcio, iniciando a 

higiene pelo meato uretral, avançando pelo corpo do pênis através de movimentos unidirecionais. 
D) utilizar lubrificante sobre a superfície da ponta do cateter, preferencialmente vaselina, por ser lipossolúvel, aplicando no 

homem, pelo menos, 15 cm da sonda. 
E) verificar a integridade do balão da SVD, injetando PVP-I, por ser uma substância antisséptica, impedindo, assim, o risco de 

infecção. 
 
30. Com relação à assistência em saúde mental, é correto afirmar. 
 
A) Os CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) são hospitais de pequeno porte para atendimento de pacientes oriundos dos 

hospitais de grande porte. 
B) CAPS são unidades de saúde não regionalizadas do nível secundário. 
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C) Os CAPS oferecem atendimento de cuidados intermediários e devem funcionar 24 horas por dia, durante sete dias.  
D) Nos CAPS, a equipe mínima é formada por: médico, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta e assistente social. 
E) Os critérios de hierarquização e regionalização da rede são definidos pela equipe médica. 
 
31. A maioria das feridas cicatriza sem problemas, porém podem ocorrer fatores internos e externos que afetam a 

cicatrização, e a infecção pode ser um deles. Quanto a este dado, assinale a alternativa correta. 
 
A) O idoso apresenta as mesmas possibilidades que o jovem para o risco de infecção nos vários tipos de ferida, pois a produção 

de colágeno através dos fibroblastos é fisiológica e independe da idade. 
B) A obesidade aumenta o índice de infecção na ferida limpa, aparecendo numa ampla gama de casos cirúrgicos. 
C) Não há relação entre o déficit do estado nutricional e o risco de infecção, pois o empobrecimento protéico não influencia a 

produção dos neutrófilos. 
D) O tempo aumentado de permanência no hospital possibilita um melhor acompanhamento da ferida, não interferindo no 

índice de infecção. 
E) Irradiação, esteróides e drogas imunossupressoras não interferem na produção de fibroblastos, conseqüentemente, de 

colágeno e glóbulos brancos. 
 
32. O Diabetes Mellitus é um grupo de distúrbios heterogêneos caracterizados por níveis elevados de glicose. Diante 

desta afirmativa, assinale a alternativa correta. 
 
A) O Diabetes Tipo I é identificado pela resistência à insulina, que provoca maior degradação de gorduras e aumento dos 

corpos cetônicos. 
B) É considerada hipoglicemia quando os níveis de glicose sangüínea estiverem abaixo de 50 e 60 mg/dl, podendo o paciente 

apresentar sintomas, como: suor, tremor, taquicardia, palpitação, dormência, fala confusa, descordenação, alteração 
emocional e de comportamento, podendo chegar à inconsciência. 

C) Ao atender o paciente diabético com sinais de hipoglicemia, glicemia capilar < ou igual a 140mg/dl, independente do nível 
de consciência, administrar glucagon por via subcutânea. 

D) As complicações microvasculares, macrovasculares, retinopatia diabética, nefropatia, neuropatia diabética e pé diabético 
ocorrem nos diabéticos tipo 1, por serem mais graves. 

E) Em pacientes diabéticos, a verificação dos pulsos periféricos é importante para o controle da pressão arterial que se mantém 
sempre abaixo dos níveis tensionais normais. 

 
33. O automonitoramento do cliente portador de Diabetes Mellitus em tratamento pode ser acompanhado através da 
 
A) Cetonúria. B) Glicemia plasmática. C) Glicemia Capilar. D) Proteinúria. E) Gliocosúria. 
 
34. Sobre AIDS, leia as sentenças abaixo. 
 

I. As DST são o principal fator facilitador da transmissão sexual do vírus da AIDS, pois feridas nos órgãos 
genitais favorecem a entrada do HIV. 

II. Na infecção precoce pelo HIV, também conhecida como fase assintomática, o estado clínico básico é mínimo 
ou inexistente. Alguns pacientes podem apresentar uma linfoadenopatia generalizada persistente, "flutuante" e 
indolor. 

III. A fase assintomática do processo de infecção pelo HIV é caracterizada pelos seguintes processos oportunistas: 
úlceras aftosas, diarréia, sinusopatias, herpes simples recorrente e herpes zoster. 

IV. As infecções oportunistas podem ser causadas por microrganismos não considerados usualmente patogênicos, 
ou seja, que não são capazes de desencadear doença em pessoas com sistema imune normal; as doenças 
oportunistas associadas à AIDS são várias, podendo ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos e 
certas neoplasias. 

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II, III e IV. B) I, III e IV. C) I e IV. D) I, II e IV. E) II, III e IV. 
 
35. Consideramos envelhecimento como um processo biológico básico aquele que começa com a concepção e finda com 

a morte.Trata-se de um fenômeno normal, fisiológico, comum a todos os seres vivos. Sobre as alterações normais do 
Processo de Envelhecimento, leia as sentenças abaixo. 

 
I. Redução da capacidade vital e capacidade pulmonar total, volume residual aumentado, ventilação diminuída. 
II. As alterações morfológicas ocorridas no coração têm como resultado: redução da força contrátil e uma fibrose 

miocárdica. 
III. A compressibilidade está aumentada na pele idosa, provavelmente causada pelo maior conteúdo d’água. 
IV. Redução da atividade auditiva para freqüências mais elevadas e aumento da sensibilidade para ruídos altos 

são características da presbiacusia.  
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Está(ão) correta(s) 
 
A) apenas a I.  B) apenas I, II e IV. C) apenas I e IV. D) apenas II e III. E) apenas II, III e IV. 
 
36. Quando uma gestante é admitida em um serviço de urgência com diagnóstico de placenta prévia com hemorragia, 

devem ser avaliados os seguintes dados: 
 
A) tipo de placenta prévia, idade gestacional, ocorrência do trabalho de parto e intensidade da hemorragia. 
B) tipo de placenta prévia, idade gestacional, ocorrência do trabalho de parto, hemorragia e presença de infecção. 
C) tipo de placenta prévia, cefaléia, ocorrência do trabalho de parto e hemorragia. 
D) tipo de placenta prévia, idade gestacional, dor em baixo ventre, e hemorragia. 
E) tipo de placenta prévia, idade gestacional, intensidade da hemorragia e, principalmente, condição fetal. 
 
37. J.A.C deu entrada em uma Maternidade, no dia 20/09/2006, com sinais e sintomas de trabalho de parto ativo. Ao ser 

interrogada pelo plantão médico, informou não saber a data da última menstruação (DUM). Foi mensurada altura 
de fundo de útero (AFU), que foi igual a 34cm. Nesse caso, a idade gestacional é 

 
A) 38 semanas e 6 dias. 
B) 39 semanas e 6 dias.  D) 40 semanas e 6 dias. 
C) 39 semanas e 2 dias.  E) 38 semanas e 4 dias. 
 
38. Paciente sexo masculino, 40 anos, servente de obra.Vem ao ambulatório com queixa de mancha dormente na pele, 

há mais de seis meses Nega dor ou prurido, queixando-se de leve e ocasional formigamento no local. Ao exame, foi 
localizada, na face posterior e interna da mão direita, lesão hipocrômica única com limites externos imprecisos e 
alteração da sensibilidade. Que doenças você poderia lembrar com esses dados? 

 
A) Ptiríase Versicolor.  
B) Eczemóide.  D) Tuberculose cutânea. 
C) Hanseníase.  E) Dermatite de contato. 
 
39. Em um país endêmico como o Brasil, um caso de hanseníase pode ser definido, quando uma pessoa apresenta uma 

ou mais das seguintes características e requer quimioterapia: 
 
A) lesões de pele há mais de 12 meses, com ou sem alteração de sensibilidade, exame de baciloscopia normal. 
B) dormência nos nervos; formigamento nas mãos e pés e  mal perfurante plantar.  
C) lesão (ões) de pele com alteração de sensibilidade; acometimento de nervo (s), com espessamento neural; baciloscopia 

positiva. 
D) o espessamento neural é o mais importante achado na definição de um caso de hanseníase. 
E) o mais importante achado na definição de um caso de hanseníase é a baciloscopia negativa. 
 
40. J.J.S, desempregado, com tuberculose pulmonar confirmada, retorna ao serviço, após ter abandonado o Esquema I 

para tuberculose (abandonou o esquema, com 25 dias de tratamento). Abaixo, qual esquema de tratamento deverá 
ser utilizado pelo paciente após esse episódio? 

 
A) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida + 4 meses de Rifampicina, Isoniazida e Etambutol. 
B) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida, Etambutol e Pirazinamida + 4 meses de Rifampicina, Isoniazida e Etambutol. 
C) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida + 7 meses de Rifampicina, Isoniazida.  
D) 3 meses de Estreptomicina, Pirazinamida,Etambutol e Etionamida + 9 meses de Etambutol e Etionamida. 
E) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida + 4 meses de Rifampicina, Isoniazida. 

  


