
 
 

 

 
 

013 – Enfermeiro 
 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao 
aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-
resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de 
identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas  
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PORTUGUÊS 
 
 

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Gaste, fique rico e salve o planeta 
 

Riqueza dos países os faz trocar fontes sujas pelas limpas 

 
Quando aconteceu o primeiro Dia da Terra, em 1970, ambientalistas americanos tinham bons motivos para se sentir 1 

culpados. A riqueza e a tecnologia avançada da nação pareciam tão obviamente ruins para o planeta que apareciam em uma 2 
famosa equação desenvolvida pelo ecologista Paul Ehrlich e pelo físico John P. Holdren, que agora é assessor científico do 3 
presidente Obama. 4 

A equação deles era I=PAT, o que significa que o impacto ambiental é igual à população multiplicada pela riqueza 5 
(affluence, em inglês) multiplicada pela tecnologia. Proteger o planeta parecia exigir menos gente, menos riqueza e tecnologia 6 
mais simples - o mesmo tipo de transformação social e de revolução energética defendidas por muitos nas manifestações do Dia 7 
da Terra na quarta-feira passada, 22. 8 

Mas, entre os pesquisadores que analisam dados ambientais, um monte de coisas mudou desde os anos 1970. Com o 9 
benefício da retrospectiva e equações melhoradas, vou fazer duas previsões: 10 

n Não haverá uma revolução verde em energia ou em qualquer outra coisa. Nenhum líder, nenhuma lei, nenhum tratado vai 11 
mudar radicalm ente as fontes de energia para as pessoas e para a indústria nos Estados Unidos ou em outros países. 12 
Nenhuma recessão ou depressão fará uma mudança duradoura na paixão dos consumidores por gastar energia, ganhar 13 
dinheiro e comprar novas tecnologias  - e isso, acredite ou não, é uma boa notícia porque... 14 

n Quanto mais rico todo mundo ficar, mais verde será o planeta no longo prazo. 15 

Tenho consciência de que a segunda previsão parece difícil de acreditar, quando se considera o carbono sendo despejado 16 
na atmosfera hoje pelos americanos e as projeções para as emissões crescentes da Índia e da China conforme eles vão ficando 17 
mais ricos. 18 

Essas projeções tornam fácil supor que riqueza e tecnologia infligem mais danos ao meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo 19 
que a poluição pode aumentar quando um país começa a se industrializar, conforme as pessoas vão ficando mais bem de vida 20 
elas podem pagar por ar e água mais limpos. Começam a usar fontes de energia que são menos intensivas em carbono - e n ão 21 
apenas porque elas estão preocupadas com o aquecimento global. O processo de “descarbonização” começou muito antes de Al 22 
Gore nascer. 23 

A velha teoria IPAT da riqueza-é-ruim pode fazer sentido intuitivamente, mas não concorda com os dados que vêm sendo 24 
analisados desde o primeiro Dia da Terra. Por volta dos anos 1990, os pesquisadores se deram conta de que os gráficos do 25 
impacto ambiental não produziam uma curva ascendente simples à medida que os países iam ficando mais ricos. Mais 26 
comumente a linha subia, parava e então se invertia de forma a fazer uma curva descendente, tomando o formato de uma cúpula 27 
ou de um U invertido - o que é chamado de curva de Kuznets. 28 

Em dezenas de estudos, pesquisadores identificaram curvas de Kuznets para vários problemas ambientais. Há exceções 29 
para essa tendência, especialmente em países com governo incompetente e sistema de direito de propriedade ruim , mas em geral 30 
mais rico é, no tempo oportuno, mais verde. 31 

“Uma vez que você tenha um monte de arranha-céus cheios de computadores operando o tempo inteiro, a energia 32 
entregue tem que ser muito limpa e compacta”, diz Ausubel, o diretor do programa de Ambiente Humano da Rockefeller. “A 33 
tendência de longo prazo é na direção do gás natural e energia nuclear, ou, pode-se pensar, energia solar. Se o sistema de 34 
energia for deixado a seus próprios cuidados, a maior parte do carbono estará fora dele pela altura de 2060 ou 2070”. 35 

(John Tierney, The New York Times, publicado em Revista da Semana, 30 abr. 2009, p. 08.) 
 

01 - Esse texto: 
 
a) analisa o impacto ambiental em nações em desenvolvimento. 
b) defende a postura adotada pelos EUA em relação à política ambiental. 
c) emprega argumentos emocionais para sensibilizar as pessoas a poluírem menos. 
*d) questiona a tese de que quanto mais riqueza mais poluição. 
e) instrui sobre as formas politicamente corretas de empregar os recursos naturais. 

 
02 - Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Na linha 05, o pronome “deles” retoma “Paul Ehrlich e John P. Holdren”. 
b) Na linha 14, o pronome “isso” refere-se à “paixão dos consumidores por gastar energia, ganhar dinheiro e comprar novas 

tecnologias”. 
c) Na linha 22, o pronom e “elas” retoma “pessoas”. 
d) Na linha 30, “essa tendência” refere-se ao fenômeno expresso pela curva Kuznets. 
*e) Na linha 35, o pronome “seus” refere-se a “você”. 
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03 - Com relação ao texto, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Os dois primeiros parágrafos apresentam o posicionamento dos ambientalistas americanos por ocasião dos anos 70. 
b) O conectivo “mas”, no início do terceiro parágrafo, assinala para uma alteração argumentativa em relação aos 

parágrafos 1 e 2. 
c) O parágrafo iniciado na linha 19 objetiva apresentar argumentos favoráveis à opinião do autor: a de que mais riqueza 

não equivale a mais poluição. 
*d) O último parágrafo emprega argumentos por citação visando a apresentar uma contra-argumentação às ideias 

expressas pelo autor. 
e) O antepenúltimo e o penúltimo parágrafos configuram -se como argumentativos de base estatística que apontam em que 

condições é válida a ideia do autor de que mais riqueza não equivale a mais poluição. 
 
04 - “A velha teoria IPAT da riqueza-é-ruim pode fazer sentido intuitivamente, mas não concorda com os dados que vêm 

sendo analisados desde o primeiro Dia da Terra”. 
 

Assinale a alternativa em que a sentença foi reescrita sem modificação de seu sentido original. 
 

a) A velha teoria IPAT da riqueza-é-ruim pode não fazer sentido intuitivamente, nem  concordar com os dados que vêm 
sendo analisados desde o primeiro Dia da Terra. 

b) Visto que a velha teoria IPAT da riqueza-é-ruim pode fazer sentido intuitivamente, ela não concorda com os dados que 
vêm sendo analisados desde o primeiro Dia da Terra. 

*c) Apesar de a velha teoria IPAT da riqueza-é-ruim poder fazer sentido intuitivamente, ela não concorda com os dados que 
vêm sendo analisados desde o primeiro Dia da Terra. 

d) A velha teoria IPAT da riqueza-é-ruim pode fazer sentido intuitivamente, porque não concorda com os dados que vêm 
sendo analisados desde o primeiro Dia da Terra. 

e) A velha teoria IPAT da riqueza-é-ruim pode fazer sentido intuitivamente, portanto não concorda com os dados que vêm 
sendo analisados desde o primeiro Dia da Terra. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 05 e 06. 
 

Os cursinhos correm para mudar 
Camila Pereira e Renata Betti 

 
Os cursinhos que, há seis décadas, preparam os estudantes para o velho vestibular estão diante de um duro desafio: 

reformular rapidam ente seus negócios para adaptar-se ao novo ENEM, prova feita pelo Ministério da Educação (MEC) que, já 
neste ano, substituirá o vestibular em mais de 500 universidades brasileiras. Para a maioria, as mudanças vão implicar uma 
verdadeira transformação em duas frentes essenciais do negócio: a produção de material didático e o treinamento dos 
professores. Juntas, elas representam até 40% dos custos fixos de um cursinho. As adaptações, não há dúvida, vão encarecer 
ainda mais essa conta. Um grupo como o Objetivo, dono de uma das cinco maiores redes de cursinhos do país, calcula que terá 
de desembolsar neste ano 10% além do previsto por causa do novo ENEM, uma prova mais voltada para o raciocínio lógico, com 
questões que entrelaçam diferentes áreas do conhecimento, e menos para a memorização de uma vasta quantidade de conteúdos 
e fórmulas, como ainda ocorre no vestibular. Outros cursinhos se viram forçados a recrutar dezenas de pessoas para reescrever 
as apostilas e treinar os professores de modo que consigam preparar os alunos para resolver a nova prova – caso do COC, um 
dos cinco maiores do setor. "Estamos reformulando nosso sistema de ensino", resume o diretor Tadeu Terra. "Quem não fizer isso 
será engolido." 

Um grande complicador é o tempo exíguo para executar tamanha mudança. Normalmente, um processo como esse – que 
requer uma reestruturação do plano pedagógico – consome mais de um ano. Como só restam cinco meses até a aplicação da 
prova e os alunos ainda precisam ser treinados para ela, será necessário fazer o mesmo até julho, em apenas três meses. O prazo 
curto vai exigir um aumento na carga horária das aulas, para que todo o conteúdo seja passado a tempo. Nessa corrida, levam 
vantagem aqueles cursinhos que já haviam começado a se reformular antes de o MEC anunciar o novo sistema. "Estamos nessa 
direção há cinco anos", diz Carlos Eduardo Bindi, diretor da rede Etapa. Ele e outros, como o próprio COC, miravam, na realidade, 
o velho ENEM, que já é adotado na admissão a cerca de 500 faculdades do país. Também se adaptavam a vestibulares como o 
da Unicamp, menos afeito à decoreba. Como ambos os exames mantêm semelhanças com o novo ENEM (ao menos 
conceitualmente, uma vez que falta ao MEC divulgar muitos detalhes sobre a prova), quem já ajustava sua linha pedagógica ficou 
em situação mais confortável. Diz o consultor Mateus Prado: "Esses são os cursinhos mais bem posicionados para ganhar 
terreno". Eles estão em melhores condições para brigar por alunos num mercado que é extremamente sensível à novidade. "Para 
um cursinho prosperar, deve dispor de capacidade para empreender mudanças radicais rapidamente", sintetiza Prado. 

No atual cenário, as grandes redes, por uma questão logística, estão mais bem posicionadas para se ajustar à nova 
realidade. As cinco maiores, com cursinhos esparramados pelo país inteiro, possuem gráfica própria, nas quais o cronograma de 
impressão já é mensal. Somando-se todo o material produzido numa dessas gráficas por mês, chega-se a meio milhão de 
apostilas. Os cursinhos menores, que não contam com tal estrutura, recebem o material apenas uma vez por ano. Sem escala 
para a impressão, não seria economicamente viável fazê-lo mensalmente. "Só vai dar para adaptar nosso material em 2010", 
admite Jorge Curvelo, diretor do Quanta, cursinho de 250 alunos em  Salvador. 

Outro fator que pesa em favor dos grandes é o fato de não dependerem de um negócio só. Além de escolas e faculdades, 
tais grupos ganham muito dinheiro com a venda do que é conhecido no mercado como "pacote pedagógico". Entenda-se por isso 
material didático, treinamento de professores e consultorias prestadas a cursinhos menores, negócio que já supera a receita 
proveniente das próprias matrículas. Na prática, significa que, ainda que o lucro com os cursinhos encolha por ora, uma vez que 
precisarão desembolsar mais dinheiro para dar conta das mudanças, os grandes grupos apresentam condições bastante 
favoráveis para superar esse momento. Mais capitalizados, podem, por exemplo, bancar a decisão de não repassar o prejuízo 
para as mensalidades – o que periga acontecer com os concorrentes. Diz Jorge Curvelo, do Quanta, que faz coro com donos de 
cursinhos médios e pequenos: "A verdade é que estamos com medo de ser extintos". (...) 

(Veja, 29 abr. 2009.) 
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05 - A expressão “um processo como esse” (sublinhada no texto) refere-se: 
 
a) à substituição de um processo seletivo consagrado, como o vestibular, por outro ainda pouco conhecido. 
*b) à reformulação do sistema de ensino vigente nos cursinhos atualmente. 
c) ao preparo que cada candidato deverá alcançar para se sair bem em uma prova tão concorrida. 
d) ao processo interno que cada uma das 500 universidades terá que desencadear para modificar sua forma de avaliação. 
e) à mudança de filosofia que troca a memorização pelo raciocínio lógico. 

 
06 - Leia as seguintes afirmações sobre o texto. 

 

1. A expressão “um grande complicador” no início do segundo parágrafo, ao mesmo tempo que remete à situação 
citada no parágrafo anterior, introduz um elemento novo. 

2. “No atual cenário”, no início do terceiro parágrafo, refere-se à legislação atual, na qual a forma de ingresso na 
universidade é o vestibular. 

3. “Outro fator”, que inicia o quarto parágrafo, introduz um  argumento que se opõe às informações anteriores. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
*a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras . 
e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras . 

 
07 - Assinale a alternativa em que a reescrita, de acordo com a norma padrão, preserva as relações de sentido originais 

das frases abaixo: 
 
Em busca de saúde as pessoas vão atrás de médicos, remédios comprados por conta própria, suplementos 
vitamínicos e livros de autoajuda. Mas elas também recorrem a uma outra arma poderosa, capaz de combater 
doenças e melhorar a qualidade de vida: os amigos.  

(adaptado de Revista da Semana, 30 abr. 2009, p. 10.) 
 
a) Em busca de saúde as pessoas vão atrás de médicos, remédios comprados por conta própria, suplementos vitamínicos 

e livros de autoajuda, portanto, evidencia-se, a eficácia de uma arma poderosa, capaz de combater doenças e melhorar 
a qualidade de vida: os amigos.   

b) Apesar da importância dos amigos, as pessoas que buscam saúde devem ir atrás de médicos, remédios comprados por 
conta própria, suplementos vitamínicos ou livros de autoajuda. Essas sim armas poderosas, capazes de combater 
doenças e melhorar a qualidade de vida.   

c) Em busca de saúde, as pessoas vão atrás de médicos, remédios comprados por conta própria, suplementos vitamínicos 
e livros de autoajuda. Isso porque elas sabem que a arma mais poderosa, capaz de combater doenças e melhorar a 
qualidade de vida, são os amigos.   

d) As pessoas que buscam saúde devem ir atrás de médicos, remédios comprados por conta própria, suplementos 
vitamínicos ou mesmo livros de autoajuda. Os amigos, apesar de armas poderosas,  não são capazes de combater 
doenças e melhorar a qualidade de vida.   

*e) Em busca de saúde as pessoas vão atrás de médicos, remédios comprados por conta própria, suplementos vitamínicos 
e livros de autoajuda. No entanto, elas deveriam recorrer, sim, a uma outra arma poderosa, capaz de combater doenças 
e melhorar a qualidade de vida: os amigos.   

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 
08 - Considere as seguintes afirmativas sobre os direitos dos idosos relacionados ao transporte, previstos no Estatuto 

do Idoso. 
 

1. Os maiores de 65 anos têm assegurado o direito ao transporte gratuito nos coletivos urbanos, desde que façam 
o cadastramento nas empresas responsáveis pelo serviço e comprovem ter renda igual ou inferior a dois 
salários mínimos. 

2. Cada veículo de transporte coletivo interestadual deve ter duas vagas reservadas para o transporte gratuito de 
idosos que tenham renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 

3. Os veículos de transporte coletivo urbano devem ter 10% de seus assentos sinalizados como de uso 
preferencial para idosos. 

4. Os idosos que tiverem renda igual ou inferior a dois salários mínimos têm direito ao desconto de pelo menos 
50% no valor das passagens nos ônibus interestaduais. 

5. Os estacionamentos públicos devem reservar uma vaga em local bem posicionado para uso exclusivo de 
idosos. 

6.  A gratuidade do transporte nos coletivos urbanos para as pessoas com mais de 60 e menos de 65 anos é 
definida pela legislação municipal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas  2, 3, 4 e 6 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas  4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as  afirmativas  1, 3 e 6 são verdadeiras. 
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09 - Os Conselhos Tutelares têm o papel de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Considere 
as seguintes afirmativas sobre a composição, funcionamento e atribuições dos Conselhos Tutelares: 

 

1. Cada município deve ter, no mínimo, um Conselho Tutelar, escolhido pela comunidade local. 
2. O Conselho Tutelar tem um mandato de quatro anos, coincidente com os mandatos do prefeito e vereadores. 
3. Cabe ao município definir se os membros do Conselho Tutelar serão remunerados pelo exercício da função. 
4. Os membros do Conselho Tutelar devem ter idade superior a 35 anos e residir no município. 
5. Compete ao Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes em caso de falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsáveis. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas  2, 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 5 é verdadeira. 
*d) Somente as afirmativas  1, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras . 

 
10 - Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), definido pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, diz 

respeito a ações tendo em vista a promoção da saúde do trabalhador, assim definida: 
 

“Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho.” 

 
Indique a alternativa que corresponde às atividades de competência do SUS para a promoção da saúde do 
trabalhador. 
 
a) Autorizar a aquisição de máquinas pelas empresas, após a avaliação dos riscos que seu manuseio pode representar à 

saúde dos trabalhadores. 
b) Avaliar os planos de saúde oferecidos aos trabalhadores pelas empresas privadas. 
c) Determinar a interdição de equipamentos cujo manuseio possa expor os trabalhadores a riscos de vida ou saúde. 
d) Avaliar o impacto de novas tecnologias sobre a saúde do trabalhador, antes de sua incorporação ao processo produtivo. 
e) Prestar assistência aos trabalhadores vítimas de acidentes do trabalho ou portadores de doenças profissionais e do 

trabalho. 
 
(*) - Questão anulada e pontuada a todos os candidatos 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
11 - O agir ético implica, entre outras coisas, o conhecimento da lei que regulamenta o exercício da profissão e o Código 

de Ética. O exercício da Enfermagem é regulamentado pela Lei nº: 
 

a) 8.967. 
b) 10.507. 
*c) 7.498. 
d) 2.604. 
e) 10.861. 

 
12 - No caso de paciente ventilado mecanicamente e com o diagnóstico de enfermagem “eliminação traqueobrônquica 

ineficaz: relacionada à entubação, ventilação, processo patológico, estado debilitado e fadiga”, há várias 
intervenções de enfermagem a serem realizadas. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas intervenções. 
 

a) Monitorizar a oximetria. 
b) Introduzir um bloco de mordedura. 
c) Manter elevada inges tão calórica. 
d) Conter o paciente para evitar autoextubação. 
*e) Monitorizar a dinâmica das pressões no ventilador quanto a aumentos súbitos, indicando obstrução de vias aéreas. 
 

13 - O processo de enfermagem é a utilização do método científico na prática de cuidados da Enfermagem, e é 
constituído por 6 fases. A etapa que expressa as necessidades de cuidado identificadas pelo enfermeiro é 
denominada de: 
 

a) Histórico de enfermagem . 
b) Prescrição de enfermagem. 
c) Planejamento. 
d) Diagnóstico de enfermagem na etapa anterior do processo. 
e) Evolução. 

 
(*) - Questão anulada e pontuada a todos os candidatos 
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14 - Na prescrição médica, consta a administração de 250 mg de suspensão de eritromicina VO. O farmacêutico dispensa 
um frasco de 100 ml com a seguinte inscrição na etiqueta: “5 ml contém 125 mg de eritromicina”. A dose a ser 
administrada deverá ser de: 

 

a) 12 ml. 
b) 5 ml. 
c) 15 ml. 
*d) 10 ml. 
e) 0,5 ml. 

 
15 - Consta na prescrição médica a administração de 10 UI de insulina regular. Na unidade, há frascos de insulina regular 

de 40 UI e seringa de insulina de 80 UI. Quanto de insulina deve aspirado para ser atendida a administração 
prescrita? 

 

a) 10 UI. 
b) 2,5 UI. 
c) 15 UI. 
d) 0,5 UI. 
*e) 20 UI. 

 
16 - A transfusão de hemocomponentes requer cuidados específicos por parte do enfermeiro que é responsável por sua 

administração. No que se refere às condições de transfusão, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os componentes eritrocitários antes da transfusão podem permanecer à temperatura ambiente por no máximo 
30 minutos. 

2. O tempo máximo de infusão de hemocomponentes é de 4 horas. Quando esse período for ultrapassado, a 
transfusão deve ser interrompida e as bolsas descartadas. 

3. O plasma fresco deve ser descongelado à temperatura de 37 ºC em dispositivo de vidamente validado, e a bolsa 
deve ser protegida por um invólucro plástico escuro, porque é fotossensível. 

4. Após descongelado, o crioprecipitado deve ser administrado dentro do prazo máximo de 6 horas. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente a afirm ativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
 

17 - A sondagem nasogástrica exige alguns princípios e passos na sua instalação, que iniciam com a lavagem das mãos, 
informação ao paciente sobre o procedimento, quando possível, e avaliação das narinas. No que diz respeito à 
sequência dos procedimentos, considere os seguintes passos: 
 
1. Mensurar o comprimento da sonda, colocando a parte proximal na ponta do nariz, estendendo até o lóbulo da 

orelha e, em seguida, até o apêndice xifoide, marcando com fita adesiva. 
2. Mensurar o comprimento da sonda, colocando a parte proximal na ponta do nariz e estendendo até o apêndice 

xifoide, marcando com fita adesiva. 
3. Lubrificar a extremidade da sonda com água ou outro lubrificante solúvel. 
4. Manter o paciente em ligeira flexão cervical lateral, solicitando que, se possível, inspire profundamente durante a 

introdução da sonda na narina e que degluta várias vezes ao senti-la na garganta. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas  2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas  1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
(*) - Questão anulada e pontuada a todos os candidatos 
 
18 - A reparação tecidual no tratamento das feridas, embora seja um processo sistêmico, é necessário para favorecer e 

promover condições locais ideais, a fim de viabilizar o processo fisiológico. É por meio da terapia tópica de feridas 
que muitas dessas condições são viabilizadas. Sobre esse assunto, é correto afirmar: 
 
a) A terapia tópica aumenta o edema, evitando a formação de sero-hematoma. 
b) Na terapia tópica, o curativo compressivo é normalmente utilizado em feridas cirúrgicas  e isola a pele saudável adjacente 

do exsudato eliminado. 
c) O curativo semioclusivo ajuda a reduzir o fluxo sanguíneo, mas não auxilia na aproximação das extremidades do 

ferimento. 
*d) O curativo oclusivo impede a passagem de ar ou fluidos, funcionando como uma barreira contra bactérias, promove o 

isolamento térmico, propicia o isolamento de terminações nervosas e impede a formação de crostas . 
e) A terapia tópica não limita a movimentação dos tecidos ao redor da ferida. 
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19 - Os drenos torácicos são utilizados para remover os fluidos da cavidade pleural, evitar reentrada de ar ou fluido e 
restabelecer as pressões intrapleurais e intrapulmonares normais. Sobre o uso de drenos, é correto afirmar: 

 

a) Os sinais de maior angústia respiratória e/ou dor torácica são sons respiratórios aumentados nos pulmões afetados e 
não afetados. 

b) O sistema de drenagem torácica deverá estar em posição horizontal e abaixo do nível da inserção do tubo. 
c) Os sinais de maior angústia respiratória e/ou dor torácica são sons respiratórios aumentados somente no pulmão 

afetado. 
d) Na ausculta pulmonar, os sons respiratórios deverão ser iguais. 
e) Na percussão da área afetada, o som oco indica presença de fluido, e um som surdo/uniforme indica a presença de ar. 

 
(*) - Questão anulada e pontuada a todos os candidatos 
 
20 - O Conselho Federal de Enfermagem, no uso de suas competências, criou as Comissões de Ética de Enfermagem, 

que possuem finalidades específicas. Sobre a atuação dessas comissões, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. As Comissões de Ética de Enfermagem são órgãos representativos dos Conselhos Regionais junto a 

instituições de saúde. 
2. Às Comissões de Ética de Enfermagem cabe notificar ao Conselho Federal de Enfermagem as irregularidades e 

as infrações éticas. 
3. As Comissões de Ética de Enfermagem têm funções educativas, consultivas e fiscalizadoras do exercício 

profissional e ético dos profissionais de Enfermagem. 
4. As Comissões de Ética de Enfermagem deverão ser compostas por Enfermeiro, Técnico e/ou Auxiliar de 

Enfermagem, com vínculo empregatício na instituição e registro no Conselho Regional. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
21 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Diálise peritoneal. 
2. Hemodiálise. 
3. Síndrome urêmica. 
4. Acidose. 
5. Ultrafiltração. 

(   ) Membrana semipermeável que remove produtos residuais acumulados e 
excesso de sangue. 

(   ) Aumento de resíduos de nitrogênio no sangue, náuseas, vômitos, cefaleia e 
convulsões. 

(   ) Pode ser corrigida pelo acréscimo de acetato ou bicarbonato ao dialisado. 
(   ) Remoção da água excessiva do compartimento vascular mediante pressão 

negativa para o dialisado efluente. 
(   ) Método indireto de limpeza do sangue que serve para retirar produtos 

residuais por meio de osmose e difusão. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
b) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
*c) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 
d) 1 – 4 – 3 – 5 – 2. 
e) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
 

22 - O oxímetro de pulso é um instrumento não invasivo utilizado para registrar continuamente a saturação de oxigênio 
do sangue. Sobre o uso desse instrumento, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. A leitura normal é entre 80 e 85%. 
2. A fixação do dispositivo no dedo deve ser firme, a fim de evitar que a luz ambiente possa alterar as leituras. 
3. O valor de saturação do oxigênio via gasometria poderá variar no máximo 3% em comparação ao valor obtido 

através do oxímetro. 
4. Antes de iniciar o controle, deve-se selecionar o dedo que esteja aquecido e que possua preenchimento capilar 

adequado (menos que 2 segundos). 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas  3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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23 - A pressão venosa central (PVC) fornece informações a respeito do volume sanguíneo, da eficácia do coração e do 
tônus muscular. Para sua medição, o posicionamento do paciente deverá ser horizontal, com o ponto zero do 
manômetro ao nível: 

 
a) da linha mamilar. 
b) do segundo espaço intercostal. 
*c) do quarto espaço intercostal, que corresponde à linha médio-axilar. 
d) do sexto espaço intercostal. 
e) do apêndice xifoide. 

 
24 - De acordo com a lei que regulamenta o exercício da Enfermagem, compete ao enfermeiro, como integrante da equipe 

de saúde: 
 

a) acompanhar, no domicílio, transfusão de sangue e hemocomponentes em pacientes que estão recebendo cuidados 
domiciliares. 

b) realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem . 
c) executar consulta de enfermagem. 
*d) realizar prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral. 
e) fazer planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem . 

 
(*) - Questão com resposta alterada de C para D 
 
25 - No que se refere a um dos diagnósticos de enfermagem relacionados ao choque hipovolêmico, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Débito cardíaco aumentado relacionado com mudanças inotrópicas negativas no coração, decorrentes dos efeitos da 

hipóxia tissular, alterações da contratilidade pré e pós -carga evidenciadas por pele fria e pegajosa, oligúria e edema. 
b) Troca de gases prejudicada relacionada com mudanças na membrana alvéolo-capilar, causada por edema intersticial, 

destruição alveolar e liberação de endotoxinas, com ativação de histamina e quininas . 
*c) Débito cardíaco diminuído relacionado com alterações da contratilidade pré e pós -carga, evidenciadas por pele fria e 

pegajosa, oligúria e edema. 
d) Termorregulação ineficaz relacionada com a sepse, com efeito concomitante das endotoxinas sobre o hipotálamo. 
e) Padrão respiratório ineficaz relacionado com o desequilíbrio na ventilação, evidenciado pela presença de secreção 

pulmonar. 
 

26 – O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em seu art. 118, cita as penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18 da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 
1973. Entre as penalidades está a suspensão. O período previsto para a proibição do exercício profissional da 
enfermagem é de: 
 
*a) 29 dias . 
b) 30 dias . 
c) 40 dias . 
d) 45 dias . 
e) 60 dias . 
 

27 - O estilo de liderança de um indivíduo tem grande influência no clima e no resultado do grupo. Numere os padrões de 
liderança na coluna da direita, relacionando-os com os tipos relacionados na coluna da esquerda. 

 
1. Liderança transacional. 
2. Liderança transformacional. 
3. Liderança democrática. 
4. Liderança autoritária. 
 

(   ) É uma relação interativa baseada na confiança e tem impacto positivo 
sobre líder e liderados. 

(   ) Promove a autonomia e o crescimento individual dos trabalhadores. 
(   ) Resulta em ações de grupo bem definidas, que são geralmente 

previsíveis, reduzindo a frustração no grupo de trabalho e dando aos 
trabalhadores uma sensação de estabilidade. 

(   ) Preocupa-se com as operações do dia-a-dia. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 3 – 1 – 2. 
*b) 2 – 3 – 4 – 1. 
c) 4 – 2 – 3 – 1. 
d) 1 – 3 – 4 – 2. 
e) 1 – 4 – 2 – 3. 
 

28 - A transfusão de sangue ou hemocomponentes requer vários cuidados para sua administração. Neste sentido, é 
correto afirmar: 

 
a) A transfusão poderá ser realizada pelo técnico e/ou auxiliar de enfermagem , porque são profissionais da saúde 

legalmente habilitados . 
b) Os componentes eritrocitários CH e ST podem permanecer na temperatura ambiente por, no máximo, 1 hora antes do 

início da transfusão. 
c) O número da bolsa ou do lote, a origem dos hemocomponentes, data e horário devem ser registrados no prontuário 

quando há reação transfusional. 
*d) A bolsa de sangue não deverá ser pressionada quando for observado acesso venoso difícil. 
e) O aquecimento do sangue, quando houver indicação, poderá ser feito no forno de micro-ondas . 
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29 - Um paciente é submetido a hemodiálise e um de seus diagnósticos de enfermagem é “deficiências de volume de 
líquidos relacionadas com o efeito da ultrafiltração durante a diálise”. Uma das intervenções de enfermagem é: 

 

a) assegurar-se de que o dialisador e as linhas de conexão estão fixos antes e durante a diálise. 
b) utilizar medidas adequadas de urgência quando ocorrem sintomas devido a erros no dialisado. 
c) utilizar medidas de segurança destinadas a reduzir o risco e impedir os erros no dialisado: checar a condutividade e a 

temperatura estabelecidas. 
d) notificar o médico sobre complicações observadas. 
*e) administrar líquidos de reposição conforme prescrito e indicado, avaliar sinais vitais, pressão venosa central quando 

existente e sons respiratórios e cardíacos. 
 

30 - A atuação da equipe de enfermagem no sentido de prevenir e detectar complicações precoces do transplante de 
células-tronco hematopoéticas (TCTH) é fundamental. A diarreia é bastante comum na primeira semana pós-
transplante, e um dos cuidados que deverá fazer parte da prescrição de enfermagem é: 

 

a) estimular a autoavaliação e o autocuidado. 
b) acompanhar o hemograma diário. 
c) hidratar a mucosa. 
*d) monitorar a ingestão hídrica e calórica, a diurese e o peso do paciente. 
e) aliviar a dor mediante uso de soluções anestésicas tópicas. 


