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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE ENFERMEIRO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 

Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• 1 Caderno com o enunciado das 30 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

• 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

• 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 
 

Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-
sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-
nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-
tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 
Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-
phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 
LEVADOS EM CONTA. 

Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA E CADERNO DE 
QUESTÕES. O candidato somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no 
mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCU-
NHO. 

Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o 

caderno de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando 
da conclusão da prova por todos. 

Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

1) Tancredo Neves, primeiro Presidente após 

ditadura militar, foi eleito por meio de: 

 

a) Voto direito da população. 

b) Voto indireto do colégio eleitoral. 

c) Voto indireto da população. 

d) Plebiscito. 

e) Renúncia do Presidente João Figueiredo. 

 

2) O lema “50 anos em 5” foi utilizado por 

qual presidente brasileiro? 

 

a) Getúlio Vargas. 

b) João Goulart. 

c) Jânio Quadros. 

d) Juscelino Kubitschek. 

e) Fernando Collor. 

 

3) O Brasil tem passado por um momento 

de forte combate a corrupção aonde diversos 

empresários, políticos e servidores do alto 

escalão de estatais têm sido condenados por 

desvio de dinheiro público, recebimento de 

propina, caixa dois, dentro outros crimes. 

Porém, vários deles tem contribuído com a 

justiça por meio de: 

 

a) Acordo de leniência. 

b) Réu confesso. 

c) Delação premiada. 

d) Delação confessa. 

e) Acordo de paz. 

 

4) Desde 2014 o Brasil vem passando por 

uma das maiores crises hídricas já vividas. 

A escassez do recurso juntamente com a má 

gestão e a irracionalidade do consumo tem 

feito os reservatórios apresentarem níveis 

baixos em épocas do ano que historicamente 

apresentavam níveis elevados. O estado de 

São Paulo, em especial, é um dos mais pre-

judicados com essa situação. Assinale a al-

ternativa que melhor explica esse fato. 

 

a) Baixo nível de precipitação atrelado com 

alta densidade demográfica faz com que a 

velocidade de consumo de água dos reserva-

tórios seja maior que a velocidade de abas-

tecimento. 

b) Não chove no estado desde 2014. 

c) Os rios são poluídos e com isso a água se 

torna imprópria para consumo. 

d) Os demais estados captam água de aquí-

feros e mananciais subterrâneos, por isso, 

não sofrem tanto com a falta de chuva. 

e) A bacia hidrográfica do Rio Paraná, res-

ponsável por abastecer o estado de São Pau-

lo, canaliza a maior parte da água para o 

Paraguai e Argentina, prejudicando o abas-

tecimento de São Paulo. 

 

5) No ultimo mês o Brasil ficou em evidência 

no noticiário mundial devido a Operação 

___________ apura o envolvimento de fiscais 

do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) em um esquema de 

liberação de licenças e fiscalização irregular 

de frigoríficos. A investigação da PF indica 

que eram usados produtos químicos para 

maquiar carne vencida, e água era injetada 

nos produtos para aumentar o peso. As car-

nes irregulares eram vendidas no Brasil e no 

exterior. Há também casos de papelão em 

lotes de frango e carne de cabeça de porco 

em linguiças. Assinale a alternativa que 

completa a lacuna corretamente: 

 

a) Boi gordo. 

b) Boi de piranha. 

c) Carne louca. 

d) Boi bumba. 

e) Carne fraca. 

 

6) Bloco econômico composto por países da 

América do Sul com a finalidade de estreitar 

as relações políticas e econômicas: 

 

a) União das Américas. 

b) Mercosul. 
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c) Mercantil. 

d) NAFTA. 

e) FARC. 

 

7) O rio __________ corta o município de Va-

lentim Gentil e desagua no rio ________, um 

dos principais rios do Brasil. 

 

a) São José dos Douradas / Tietê. 

b) Dourado / Paraná. 

c) São José dos Douradas / Paraná. 

d) São José dos Douradas / Grande. 

e) Dourado / Tietê. 

 

8) Quais são os principais elementos ilus-

trados no brasão do município de Valentim 

Gentil? 

 

a) Escudo, café e algodão. 

b) Escudo, café e laranja. 

c) Escudo, algodão e laranja. 

d) Coroa, café e algodão. 

e) Coroa, algodão e laranja. 

 

9) Quais são os municípios limítrofes de Va-

lentim Gentil? 

 

a) Votuporanga, Fernandópolis, Parisi e Me-

ridiano. 

b) Votuporanga, Nhandeara, Parisi e Meridi-

ano. 

c) Votuporanga, Fernandópolis, Nhandeara 

e Meridiano. 

d) Votuporanga, Magda, Parisi e Meridiano. 

e) Votuporanga, Magda, Parisi, Meridiano e 

Fernandópolis. 

 

10) Qual é o gentílico de Valentim Gentil? 

 

a) Valentino-gentil. 

b) Valentim-gentilense. 

c) Valentim-gentilano. 

d) Valentino-gentilense. 

e) Valentino-gentilano. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), exceto: 

 

a) Vigilância sanitária. 

b) Assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

c) Vigilância nutricional e a orientação ali-

mentar. 

d) A formulação da política de medicamen-

tos, equipamentos, imunobiológicos e outros 

insumos de interesse para a saúde, porém 

não ha participação na sua produção. 

e) A formulação e execução da política de 

sangue e seus derivados. 

 

12) Sobre a organização, direção e gestão do 

Sistema único de Saúde (SUS), presente no 

capítulo III da lei 8080/90. Assinale a alter-

nativa incorreta: 

 

a) Os municípios poderão constituir consór-

cios para desenvolver em conjunto as ações 

e os serviços de saúde que lhes correspon-

dam. 

b) Deverão ser criadas Comissões Perma-

nentes de integração entre os serviços de 

saúde e as instituições de ensino profissio-

nal e superior. 

c) Serão criadas comissões intersetoriais de 

âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, integradas exclusiva-

mente pelos Ministérios e órgãos competen-

tes. 

d) As Comissões Intergestores Bipartite e 

Tripartite são reconhecidas como foros de 

negociação e pactuação entre gestores, 

quanto aos aspectos operacionais do Siste-

ma Único de Saúde (SUS). 

e) O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (Co-

nasems) são reconhecidos como entidades 

representativas dos entes estaduais e muni-

cipais para tratar de matérias referentes à 
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saúde e declarados de utilidade pública e de 

relevante função social, na forma do regu-

lamento. 

 

13) A direção nacional do Sistema Único da 

Saúde (SUS) compete, exceto: 

 

a) Estabelecer o Sistema Nacional de Audi-

toria e coordenar a avaliação técnica e fi-

nanceira do SUS em todo o Território Nacio-

nal em cooperação técnica com os Estados, 

Municípios e Distrito Federal. 

b) Promover a centralização para as Unida-

des Federadas e para os Municípios, dos 

serviços e ações de saúde, respectivamente, 

de abrangência estadual e municipal; 

c) Formular, avaliar, elaborar normas e par-

ticipar na execução da política nacional e 

produção de insumos e equipamentos para 

a saúde, em articulação com os demais ór-

gãos governamentais. 

d) Estabelecer normas e executar a vigilân-

cia sanitária de portos, aeroportos e frontei-

ras, podendo a execução ser complementada 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

e) Formular, avaliar e apoiar políticas de 

alimentação e nutrição. 

 

14) Reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes, convoca-

da pelo Poder Executivo ou, extraordinaria-

mente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

Esse trecho se refere: 

 

a) Conferência de Saúde. 

b) Conass. 

c) Conasems 

d) Conselho de saúde. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

15) De acordo com a lei 8142/90, os recur-

sos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

alocados como:  

 

a) Despesas de custeio e de capital do Minis-

tério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

b) Investimentos previstos em lei orçamen-

tária, de iniciativa do Poder Legislativo e 

aprovados pelo Congresso Nacional. 

c) Investimentos previstos no Plano Qüin-

qüenal do Ministério da Saúde. 

d) Cobertura das ações e serviços de saúde 

a serem implementados pelos Municípios, 

Estados e Distrito Federal. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

16) Sobre a Norma Operacional da Assistên-

cia à saúde/ SUS (NOAS –SUS 01/2001), 

assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Instituir o Plano Diretor de Regionalização 

como instrumento de ordenamento do pro-

cesso de regionalização da assistência em 

cada estado e no Distrito Federal. 

b) Instituir a Gestão Plena da Atenção Bási-

ca Ampliada –GPABA. 

c) Definir um conjunto mínimo de procedi-

mentos de média complexidade como pri-

meiro nível de referência intermunicipal, 

com acesso garantido a toda a população no 

âmbito microrregional, ofertados em um  ou 

mais módulos assistenciais. 

d) A Atenção de Média Complexidade – MC – 

compreende um conjunto de ações e servi-

ços ambulatoriais e hospitalares, cuja práti-

ca clínica demande a disponibilidade de pro-

fissionais especializados ou não e a utiliza-

ção de recursos tecnológicos de apoio diag-

nóstico e terapêutico, que não justifique a 

sua oferta em todos os municípios do país. 

e) A garantia de acesso aos procedimentos 

de alta complexidade é de responsabilidade 

solidária entre o Ministério da Saúde e as 
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Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito 

Federal. 

 

17) Os objetivos do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten-

ção Básica (PMAQ) são, exceto: 

 

a) Ampliar o impacto da Atenção Básica (AB) 

sobre as condições de saúde da população e 

sobre a satisfação dos seus usuários, por 

meio de estratégias de facilitação do acesso 

e melhoria da qualidade dos serviços e ações 

da AB. 

b) Fornecer padrões de boas práticas e or-

ganização das UBS que norteiem a melhoria 

da qualidade  

da A. 

c) Estimular o foco da AB nos processos e 

avaliações, promovendo a transparência dos 

processos de gestão, a participação e contro-

le social e a responsabilidade sanitária dos 

profissionais e gestores de saúde com a me-

lhoria das condições de saúde e satisfação 

dos usuários.. 

d) Melhorar a qualidade da alimentação e 

uso dos Sistemas de Informação como fer-

ramenta de gestão da A. 

e) Institucionalizar uma cultura de avaliação 

da AB no SUS e de gestão com base na in-

dução e acompanhamento de processos e 

resultados. 

 

18) O NASF 2 deverá ter uma equipe forma-

da por uma composição de profissionais de 

nível superior, cuja soma das cargas horá-

rias semanais dos membros da equipe deve 

acumular, no mínimo,_____ horas semanais. 

Deve realizar suas atividades vinculadas a, 

no mínimo, _____equipes de Saúde da Famí-

lia e a, no máximo, _____equipes de Saúde 

da Família. 

 

Assinale a alternativa que completa corre-

tamente as lacunas: 

a) 90/ 3 / 7 

b) 110 / 5 / 8 

c) 90 / 4 / 8 

d) 120 / 2 / 10 

e) 120 / 3 / 7 

 

19) O enfermeiro, no exercício do seu direito 

de objector de consciência, assume o dever 

de, exceto: 

 

a) Proceder segundo os regulamentos inter-

nos da Ordem que regem os comportamen-

tos do objector, de modo a não prejudicar os 

direitos das pessoas. 

b) Declarar, atempadamente, a sua qualida-

de de objector de consciência, para que se-

jam assegurados, no mínimo indispensável, 

os cuidados a prestar. 

c) Respeitar as convicções pessoais, filosófi-

cas, ideológicas ou religiosas da pessoa e 

dos outros membros da equipe de saúde. 

d) O enfermeiro não poderá sofrer qualquer 

prejuízo pessoal ou profissional pelo exercí-

cio do seu direito à objecção de consciência. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

20) Em relação ao calendário básico de va-

cinação do programa nacional de imuniza-

ções do ministério da saúde (PNI/MS), assi-

nale a alternativa que apresenta a(s) vacina 

(s) que devem ser administrada (s) com a 

idade de 6 meses de vida: 

 

a) Vacina pentavalente (DTP/Hib/HB) e Va-

cina inativada da Poliomielite, 3ª dose. 

b) Vacina da febre amarela (atenuada), dose 

inicial. 

c) Vacina meningocócica C (conjugada) e 

Vacina pneumocócica 10 C (conjugada), 2ª 

dose. 

d) Vacina tríplica viral (SCR), 1ª dose. 

e) Vacina tetra viral (SCR+V), reforço/dose 

única. 
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21) A vacina Haemophilus Influenzae B é 

indicada para: 

 

a) Proteção contra o Haemophilus influenzae 

B em menores de 11 anos de idade. Acima 

dessa idade, em pacientes especiais, princi-

palmente esplenectomizados. 

b) Proteção contra o Haemophilus influenzae 

B em menores de 10 anos de idade. Acima 

dessa idade, empacientes especiais, princi-

palmente esplenectomizados. 

c) Proteção contra o Haemophilus influenzae 

B em menores de 4 anos de idade. Acima 

dessa idade, empacientes especiais, princi-

palmente esplenectomizados. 

d) Proteção contra o Haemophilus influenzae 

B em menores de 5 anos de idade. Acima 

dessa idade, empacientes especiais, princi-

palmente esplenectomizados. 

e) Proteção contra o Haemophilus influenzae 

B em menores de 17 anos de idade. Acima 

dessa idade, empacientes especiais, princi-

palmente esplenectomizados. 

 

22) Paciente inconsciente, responde apenas 

à agitação vigorosa ou à dor, tem resposta 

motora adequada, somente geme e murmu-

ra e mantém atividade reflexa. 

Assinale a alternativa que apresenta o nível 

de consciência do paciente em questão: 

 

a) Alerta. 

b) Letárgico. 

c) Sonolento. 

d) Estupor / Semicoma. 

e) Coma. 

 

23) Esse teste consiste na dorsiflexão do pé 

sobre a perna e o paciente vai referir dor na 

massa muscular da panturrilha. Tem o ob-

jetivo de confirmar suspeita de Trombose 

Venosa Profunda. É chamado de: 

 

a) Sinal da Bandeira. 

b) Sinal de Homans. 

c) Sinal de gaveta. 

d) Sinal de galeazzi. 

e) Sinal de gaenslen 

 

24) A média de volume de diurese em 24h 

para um adulto é: 

 

a) 600 a 700ml. 

b) 650 a 1400ml. 

c) 800 a 1800 ml. 

d) 500 a 1000ml. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

25) Podemos definir esterilização como: 

 

a) Processo de destruição total de microrga-

nismos, inclusive esporulados. 

b) Processo aplicado á artigos, qual elimina 

microrganismos na forma vegetativa. 

c) Remoção mecânica da sujidade deposita-

da em superfícies inanimadas. 

d) Conjunto de práticas através das quais se 

evita a propagação de microrganismos em 

objetos. 

e) Medidas propostas para inibir crescimen-

to de microrganismos em pele e mucosas, 

através da aplicação de soluções antissépti-

cas. 

 

26) São denominadas de _________ aquelas 

doenças que surgiram, ou foram identifica-

das, em período recente, ou aquelas que 

assumiram novas condições de transmissão, 

seja devido a modificações das característi-

cas do agente infeccioso, seja passando de 

doenças raras e restritas para constituírem 

problemas de saúde pública. Podem ser 

chamadas de __________ as que ressurgiram 

como problema de saúde pública, após te-

rem sido controladas no passado. 

 

A alternativa que completa corretamente as 

lacunas é: 
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a) Doenças reemergentes e doenças emer-

gentes. 

b) Doenças emergentes e doenças reemer-

gentes. 

c) Pandemia e endemia 

d) Endemia e pandemia 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

27) Assinale a alternativa que apresenta do-

ença de notificação compulsória semanal: 

 

a) Doenças Exantemáticas: Sarampo e Ru-

béola. 

b) Raiva humana. 

c)  Varicela - caso grave internado ou óbito. 

d) Toxoplasmose gestacional e congênita. 

e) Febre amarela. 

 

28) Infecção intestinal causada por nemató-

deos, que nos caos de infecções leves, pode 

apresentar-se assintomática. Apresentações 

clínicas importantes, como um quadro gas-

trointestinal agudo caracterizado por náu-

seas, vômitos, diarreia, dor abdominal e fla-

tulência, também podem ocorrer. Em crian-

ças com parasitismo intenso, pode ocorrer 

hipoproteinemia e atraso no desenvolvimen-

to físico e mental. Com frequência, depen-

dendo da intensidade da infecção, acarreta 

anemia ferropriva. Sinonímia : Amarelão, 

opilação, doença do Jeca Tatu. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a doen-

ça a que o texto se refere: 

 

a) Amebíase. 

b) Ascaridíase. 

c) Ancilostomíase. 

d) Botulismo. 

e) Cisticercose. 

 

29) Entre as complicações que a cólera pode 

causar encontram-se, exceto: 

 

a) Desidratação excessiva. 

b) Deteriorização progressiva da circulação. 

c) Choque hipovolêmico. 

d) Acidente Vascular Cerebral. 

e) Necrose tubular renal. 

 

30) A coqueluche é uma doença infecciosa 

aguda, transmissível, de distribuição uni-

versal, que compromete especificamente o 

aparelho respiratório(traqueia e brônquios) e 

se caracteriza por paroxismos de tosse seca. 

Possui 3 fases. A fase com duração de 1 ou 

2 semanas, com manifestações respiratórias 

e sintomas leves (febre pouco intensa, mal-

estar geral, coriza e tosse seca), seguidos 

pela instalação gradual de surtos de tosse, 

cada vez mais intensos e frequentes, até que 

passam a ocorrer as crises de tosses paro-

xísticas. É chamada de: 

 

a) Fase de convalescença. 

b) Fase catarral. 

c) Fase paroxística. 

d) Fase terminal. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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