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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. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na seqüência 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. 
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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Sobre céticos e crédulos 
 

Um dos desvios de personalidade distintivos de nós, jornalistas, em companhia da aversão atávica a reconhecer os nossos 
tropeços, é a vocação para desgraçadamente reeditarmos os erros mesmo quando anunciamos ter aprendido com o vexame mais 
recente. As lições apregoadas por vezes parecem manifestações protocolares insinceras ou aparentam vigor de faquir. [...] 

O ceticismo deve estar para o jornalismo como a prancha para o surfista – é a base a partir da qual se desenvolve todo o 
resto. Foi o que faltou na cobertura do episódio em que a brasileira Paula Oliveira deu parte de agressões de militantes nazistoides 
na Suíça que teriam provocado o aborto das gêmeas que ela dizia esperar. 

O jornalismo brasileiro subscreveu a queixa e estimulou a onda, confundindo o dever de confrontar as alegações com os 
fatos, para elaborar o noticiário mais escrupulosamente próximo à verdade possível, com a compaixão despertada pelo infortúnio 
da compatriota. 

No instante em que as provas fragilizaram a história de Paula e sugeriram encenação, o jornalismo voltou a se constranger 
– e a incorrer em enganos assemelhados, ao assinalar como definitivos indícios que careciam de confirmação. Se é legítimo o 
sofrimento com os dias trágicos de Paula, ao jornalismo cabe identificar qual foi propriamente a tragédia. 

Ingenuidade não faz de ninguém necessariamente um ser pior. Mas o jornalismo ingênuo e crédulo informa mal, portanto é 
mau jornalismo. O amigo cético costuma enfastiar os companheiros. O jornalismo cético semeia confiança. [...] 

O jornalismo é uma disciplina de verificação, já se anotou. Essa característica o distingue de narrativas 
descompromissadas dos fatos e da checagem de informações. Nos diários impressos – embora se recomende vitaminar o resumo 
da véspera com mais densidade, contexto, análise, opinião e estilo –, a notícia segue a ser o principal ativo. 

Quanto mais o ceticismo temperar o método de produção da notícia, mais confiável ela será. E mais indispensável aos 
cidadãos e aos consumidores será o jornalismo que a veicula. 

(MAGALHÃES, M. Folha de S. Paulo, 25 fev. 2009) 
 

 
01 - De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

a) Os jornalistas têm facilidade de reconhecer os próprios erros. 
b) Os leitores não acreditam mais nos jornalistas. 
c) Os jornalistas não conseguem mais influenciar a opinião dos leitores. 
*d) Os jornalistas não aprendem com os próprios erros. 
e) Está havendo uma crise de excesso de ceticismo no meio jornalístico. 

 
02 - Na frase “o jornalismo brasileiro subscreveu a queixa”, o termo “subscreveu” significa: 
 

a) copiou. 
*b) aceitou como verdade. 
c) produziu. 
d) escamoteou. 
e) desconsiderou. 
 

03 - No caso da brasileira Paula, o erro da cobertura jornalística brasileira foi ter agido com: 
 

a) ceticismo. 
b) aversão. 
*c) compaixão. 
d) constrangimento. 
e) densidade, opinião e estilo. 
 

04 - Na frase “o amigo cético costuma enfastiar os companheiros”, o termo enfastiar pode ser substituído, mantendo-se o 
mesmo sentido, por: 

 
a) encorajar. 
b) iludir. 
c) abandonar. 
d) valorizar. 
*e) irritar. 
 

05 - As novas normas de ortografia prescrevem a eliminação do acento agudo nas palavras paroxítonas com –i e –u 
tônicos precedidos de ditongo. Assinale a alternativa que não se encaixa nessa regra. 

 
a) Feiura. 
b) Boiuna. 
c) Sauipe. 
d) Baiuca. 
*e) Sanduiche. 
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06 - Assinale a alternativa que está escrita de acordo com a norma padrão. 
 

*a) Outros dez casos de desvio de órgãos para transplante foram apurados pela polícia e, depois que o escândalo veio à 
tona, mais denúncias surgiram. 

b) Outros dez casos de desvio de órgãos para transplante foi apurado pela polícia e, depois que o escândalo veio à tona, 
surgiu mais denúncias. 

c) A polícia apurou outros dez casos de desvio de órgãos para transplante e, depois que o escândalo veio à tona, mais 
denúncias foram surgidas. 

d) Foi apurado pela polícia outros dez casos de desvio de órgãos para transplante e surgiu mais denúncias depois que o 
escândalo veio à tona. 

e) Foram apurados outros dez casos de desvio de órgão para transplante pela polícia e, depois que o escândalo veio à tona, 
mais denúncias surgiu. 

 
07 - Assinale alternativa que NÃO está de acordo com a norma padrão. 
 

a) Está de volta, devido à crise atual, o enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante 
a Grande Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras. 

*b) Devido a crise atual, o enlatado spam: uma presuntada de carne de porco com muito tempero, onde durante a Grande 
Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e o mesmo havia sumido das prateleiras, 
está de volta com um rótulo modernizado. 

c) Com um rótulo modernizado, o enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante a 
Grande Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras, está 
de volta. 

d) O enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante a Grande Depressão dos anos 30 
foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras, devido à crise atual está de volta com 
um rótulo modernizado. 

e) Devido à crise atual, o enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante a Grande 
Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras, está de volta 
com um rótulo modernizado. 

 
08 - Em entrevista concedida à revista Veja, edição de 26/11/2008, a antropóloga Eunice Durham falou sobre o ensino 

superior no Brasil. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. Muita gente defende a expansão das 
universidades públicas. E a senhora? 

2. As faculdades particulares são uma boa 
opção para os outros estudantes? 

3. Nos Estados Unidos, cerca de 60% dos 
alunos frequentam essas escolas técnicas. 
No Brasil, são apenas 9%. Por quê? 

4. Como os sindicatos prejudicam a sala de 
aula? 

(   ) Frequentemente, não. Aqui vale a pena chamar a atenção 
para um ponto: os cursos técnicos de ensino superior, ainda 
desconhecidos da maioria dos brasileiros, formam gente 
mais capacitada para o mercado de trabalho do que uma 
faculdade particular de ensino ruim. 

(   ) Está suficientemente claro que a ação fundamental desses 
movimentos é garantir direitos corporativos, e não o bom 
ensino. 

(   ) Sou contra. Nos países onde o ensino superior funciona, 
apenas um grupo reduzido de instituições concentra a maior 
parte da pesquisa acadêmica, e os demais miram, 
basicamente, os cursos de graduação. 

(   ) Sempre houve preconceito no Brasil em relação a qualquer 
coisa que lembrasse o trabalho manual, caso desses cursos. 

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

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

 
09 - Identifique a sequência correta do trecho a seguir: 
 

Uma pesquisa que está sendo feita pode abrir caminho para que seja possível reparar o esmalte dos dentes sem 
obturações, criar dentes em laboratórios e acabar com as dentaduras. 

 
(   ) Já se sabia que ele tinha funções relacionadas a respostas imunológicas e ao desenvolvimento de pele e nervos. 

Chrissa Kioussi, da Universidade de Oregon, disse à BBC que não é incomum um gene ter funções múltiplas. 
“Mas antes disso nós não sabíamos o que regulava a produção de esmalte dentário. 

(   ) Cientistas da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, conseguiram identificar o gene que controla a 
produção do esmalte dentário, a parte externa e dura dos dentes. 

(   ) Os pesquisadores descobriram essa função em testes com camundongos sem o gene Ctip2. Segundo a BBC, 
“esse gene é considerado um ‘fator de transcrição’, por regular a atividade ou expressão de outros genes”. 

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

 
a) 1 – 3 – 2. 
b) 3 – 2 – 1. 
c) 1 – 2 – 3. 
*d) 3 – 1 – 2. 
e) 2 – 3 – 1. 
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10 - Os torcedores uniformizados não entenderam o motivo __________ foram impedidos de entrar no estádio pelos funcionários 

encarregados da portaria, ___________ disseram apenas tratar-se de uma questão de segurança. 
 

Assinale a alternativa que apresenta os termos que, respectivamente, preenchem de forma correta as lacunas acima. 
 

a) porque – onde. 
*b) por que – que. 
c) porquê – os mesmos. 
d) por quê – onde. 
e) porque – que. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
11 - Assinale a alternativa em que todos os fatores relacionados podem afetar a precisão e a confiabilidade da oximetria 

de pulso. 
 

*a) Hipoperfusão, unhas com esmalte, iluminação ambiental e agitação motora. 
b) Agitação motora e hiperperfusão. 
c) Unhas com esmalte e nível de consciência. 
d) Hipoperfusão, unhas com esmalte e nível de consciência. 
e) Pele escura, hipertensão e hipervolemia. 

 
12 - Quanto à monitorização da pressão venosa central (PVC), admitindo como normais os valores entre 0 e 8 mmHG, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Serve como guia para a reposição de volume em caso de hipovolemia. 
2. É utilizada como dado para a avaliação da terapêutica diurética. 
3. É um sistema de monitorização não-invasivo. 
4. PVC baixa sugere estado de hipovolemia. 

 
Assinale a alternativa correta. 

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

 
13 - Assinale a alternativa que apresenta uma complicação que NÃO ocorre durante a ventilação mecânica. 
 

a) Barotrauma e estenose ou lesão das cordas vocais. 
b) Broncoespasmo. 
c) Obstrução do tubo por secreção ou mordedura. 
d) Aumento da incidência de infecção respiratória. 
*e) Choque anafilático. 

 
14 - Com relação aos cuidados de enfermagem durante uma parada cardiorrespiratória em ambiente hospitalar, assinale a 

alternativa correta. 
 

*a) A primeira etapa é manter uma via aérea permeável, removendo quaisquer objetos ou secreções. 
b) Uma via venosa só deve ser providenciada caso o médico prescreva algum medicamento. 
c) O sinal mais confiável em uma parada cardiorrespiratória é a ausência de respiração. 
d) Deve-se despender o tempo que for necessário avaliando a pressão arterial, nos diversos vasos do corpo humano, para 

se ter certeza dos valores. 
e) Devem ser realizadas 15 massagens cardíacas para 2 ventilações boca-a-boca. 

 
15 - Com relação à profilaxia de infecção do trato respiratório de pacientes em ventilação mecânica, identifique as 

afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(   ) A condensação de água no circuito de traqueias do ventilador mecânico leva ao aumento da resistência, aumento 
do PEEP e aumento no risco de contaminação do sistema. 

(   ) A mobilização do paciente no leito é desnecessária. 
(   ) É necessário lavar as mãos antes de proceder à aspiração de secreções. 
(   ) A aspiração das vias aéreas superiores deve ser realizada após a aspiração das vias aéreas inferiores quando 

utilizado sistema aberto de aspiração. 
(   ) Quando a água do umidificador do ventilador mecânico está em nível inferior ao recomendado, ela deve ser 

completada conforme indicação no copo do umidificador. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

*a) V – F – V – V – F. 
b) F – F – V – V – F. 
c) V – F – V – F – V. 
d) V – V – F – V – F. 
e) V – F – F – V – F. 
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16 - A atividade de administração de medicamentos é rotineira nas organizações que prestam cuidados à saúde. É uma 

das atribuições dos auxiliares e técnicos de enfermagem, os quais devem realizá-la com destreza, conhecimento e 
prudência. Com relação a esse assunto, considere as seguintes afirmativas. 

 
1. A técnica da injeção intradérmica prevê que o ângulo formado entre a agulha e a pele do paciente deve ser de 15º. 
2. A administração de oxigênio deve contar com umidificadores abastecidos com a solução adequada, para evitar o 

ressecamento das mucosas. 
3. Todos os medicamentos injetáveis devem ser diluídos em água destilada ou soro fisiológico, atentando-se para a 

via intramuscular, na qual o volume total não deve ser superior a 3 ml. 
4. A via retal deve ser utilizada em último caso, pois a sua ação é muito lenta. 
 
Assinale a alternativa correta. 

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

 
17 - Os diferentes tipos de preparo de insulina se distinguem devido à velocidade com que a insulina injetada é absorvida 

da camada sob a pele (subcutânea) para o sangue (início da ação) e ao tempo que toda a insulina injetada demora 
para ser absorvida (duração da ação). Relativamente aos tipos de insulina, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. Pacientes que fazem uso da insulina rápida não devem fazer uso de outros tipos de insulina. 
2. Deve-se orientar o paciente que faz uso da insulina rápida a permanecer em jejum até o momento em que a 

insulina atingir seu efeito máximo no organismo, no prazo de 3 horas. 
3. Quando o nível glicêmico estiver baixo e for horário da administração da insulina NPH, deve-se orientar o paciente a fazer 

uma refeição ou lanche e mesmo assim administre a insulina prescrita. 
4. Os frascos de insulina devem ser mantidos dentro da geladeira para conservação, e retirados 30 minutos antes 

da aplicação. 
 
Assinale a alternativa correta. 

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

 
18 - A respeito de pacientes imunodeprimidos, assinale a alternativa correta. 

 
a) Os pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas são proibidos de receber vacinas. 
b) A pele e o epitélio das mucosas não constituem barreira física da imunidade natural. 
c) O sistema imune é aquele formado pela imunidade natural. 
*d) Conceitualmente, a resposta imunológica pode ser dividida em celular e humoral. 
e) As fontes de infecção estão diretamente relacionadas à doença de base. 

 
19 - Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por micro-organismos que destroem ou inibem o crescimento 

de outros micro-organismos. A respeito desses medicamentos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os antibióticos de amplo espectro dispensam a cultura e o antibiograma prévios para determinar qual 
medicamento deve ser usado, pelo fato de serem ativos contra várias bactérias infectantes. 

2. Dependendo do caso de cada paciente, existem métodos auxiliares da terapia antibiótica, como a drenagem de 
abscessos e a remoção de obstrução de fluxo urinário ou de corpos estranhos, como cateteres intravasculares, 
entre outros. 

3. Deve-se incentivar a ingesta hídrica e uma alimentação nutritiva aos pacientes que se submetem a terapias 
antibióticas. 

4. A posologia influencia na concentração do antibiótico no organismo, porém não acarreta alteração do efeito do 
medicamento. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
*b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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20 - Com o avanço das medidas de controle da infecção hospitalar, os cuidados com pacientes suspeitos ou portadores 
de doenças transmissíveis vêm se modificando, estabelecendo níveis de precaução baseados nas peculiaridades de 
cada paciente. Com relação às precauções padrões, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. Entre os cuidados com um mesmo paciente, recomenda-se a limpeza das mãos com álcool glicerinado a 70%, 

friccionando por 30 segundos até secar. 
2. As luvas devem ser colocadas antes de se entrar no quarto do paciente, e serem retiradas após o término dos 

cuidados, fora do quarto do paciente. 
3. Todo material perfurocortante descartável deve ser colocado em recipientes resistentes a cortes ou furos e em 

quantidade que permita seu fechamento adequado. 
4. O uso do avental esterilizado tem como função proteger o vestuário e a pele dos profissionais, devendo sua troca 

ser realizada a cada período de 12 horas de trabalho. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
21 - Em quase todas as cirurgias torácicas, há necessidade de um dreno de tórax no pós-operatório. O traumatismo da 

cirurgia faz com que possa ocorrer acúmulo de líquido serossanguinolento na cavidade torácica, e até que ocorra 
cicatrização ele pode se tornar um meio de cultura e levar à infecção. Com relação à drenagem de tórax por 
aspiração, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. Deve-se estimular o paciente em uso de dreno de tórax a permanecer em repouso absoluto no leito, evitando 

tossir e respirar profundamente. 
2. O borbulhar intermitente indica que o sistema não está removendo o ar do espaço pleural. 
3. Quando o sistema está em funcionamento, deve haver borbulhamento no segundo frasco e oscilação da coluna 

líquida em selo d’água no primeiro frasco (coletor). 
4. Recomenda-se a utilização da técnica limpa na troca dos frascos do sistema de drenagem torácica. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
*b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras 

 
22 - Com relação aos cuidados com o acesso venoso central semi-implantado, é correto afirmar: 

 
a) Os dispositivos de acesso vascular são destinados exclusivamente para a infusão de hemocomponentes e 

quimioterápicos vesicantes. 
b) A infecção relacionada ao uso de cateteres venosos centrais ocorre somente pela migração de micro-organismos pela 

porção intraluminal. 
*c) Os cuidados com cateter compreendem a manutenção da permeabilidade das vias não utilizadas e os procedimentos 

para evitar complicações infecciosas e mecânicas. 
d) O cateter semi-implantado é composto de polímeros de silicone, portanto é flexível e permite acotovelamento e dobras 

frequentes sem riscos de fraturas mecânicas. 
e) O curativo transparente pode ser utilizado imediatamente após a inserção do cateter. 

 
23 - Choque é uma síndrome clínica que resulta quando há perfusão circulatória inadequada para proporcionar as 

demandas metabólicas das células. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Existem três fases do choque: inicial, intermediária e irreversível. 
2. Podem ser sinais de choque: sangramento, pele cianótica com baixa perfusão periférica, agitação/confusão 

mental ou sonolência e débito urinário superior a 40 ml/h. 
3. Para reverter o quadro, deve-se procurar a manutenção das vias aéreas com oxigenação, o controle da 

hemorragia por compressão, posicionar o paciente em decúbito dorsal para aumentar o retorno venoso (20°) e 
mantê-lo livre de cobertores e roupas. 

4. São tipos de choque: séptico (bacteriêmico), cardiogênico, hipovolêmico e neurogênico. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
*c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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24 - Há vários tipos e classificações de crise convulsiva. Podem ser generalizadas ou localizadas, que são as mais 
frequentes. Com relação a esse assunto, considere as afirmativas a seguir: 

 
1. Duração da crise, onde ela começou, se houve desvio dos olhos, se a respiração estava difícil ou espumosa, se 

houve liberação esfincteriana, são características a serem observadas ou questionadas pela enfermagem frente a 
um cliente com crise convulsiva. 

2. O cliente que está tendo uma crise convulsiva requer ser protegido do ambiente. 
3. A duração das crises focais é de, no mínimo, 30 minutos. 
4. As crises generalizadas (tônico-clônicas) caracterizam-se por perda repentina da consciência, com fase de 

relaxamento do corpo, choro e cianose. Em seguida, a fase de contração, com liberação esfincteriana, salivação 
excessiva e queda da língua para a parte posterior da boca. 

 
Assinale a alternativa correta. 

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

 
25 - A diálise é utilizada para a remoção de fluidos e resíduos urêmicos do corpo quando os rins não conseguem fazê-lo. 

Com relação às complicações da diálise, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da 
esquerda. 

 
1. Peritonite. 
2. Complicações referentes à diálise. 
3. Complicações referentes ao cateter. 
4. Síndrome do Equilíbrio da Diálise. 

(   ) Infecção, obstrução, deslocamento. 
(   ) Dor, devido à rápida infusão, pH ou temperatura incorreta do 

dialisado. 
(   ) Principal complicação da diálise peritoneal, tanto em frequência 

como em gravidade. 
(   ) Confusão mental, deterioração do nível de consciência, cefaléia, 

crises convulsivas. 
 

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

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

 
26 - Considere as seguintes definições: 

 
1. Infecção: resposta inflamatória à invasão de tecidos. 
2. Bacteremia: presença de bactérias, vírus, fungos ou outros patógenos no sangue. 
3. Sepse: síndrome da resposta inflamatória sistêmica mais infecção. 
4. Choque séptico: sepse associada com hipotensão. 
 
São verdadeiros os itens: 

 

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

 
27 - A pneumonia aspirativa ocorre quando há regurgitação e broncoaspiração do conteúdo estomacal ou da dieta, ou 

quando uma sonda nasogástrica está mal posicionada e a dieta é administrada na traqueia ou na faringe. Em relação 
à prevenção da pneumonia aspirativa em pacientes sendo alimentados por via nasogástrica, considere as seguintes 
afirmativas: 

 
1. A posição correta para a adequada administração da dieta e de medicamentos para pacientes em uso de sonda 

nasogástrica é a Trendelemburg. O paciente deve permanecer nessa posição por 30 minutos após a 
administração da dieta ou medicamentos, a fim de evitar regurgitação e aspiração desse conteúdo. 

2. Antes de cada administração da dieta ou de medicamento, é preciso verificar se o posicionamento da sonda está 
adequado e se há volume residual no estômago do paciente. 

3. Caso haja suspeita de broncoaspiração, deve-se diminuir o gotejamento da dieta e aguardar a chegada do 
médico. 

4. É aconselhável administrar água nos intervalos da administração das dietas, além da quantidade que é 
administrada para a limpeza da sonda, do equipo e para a administração dos medicamentos, proporcionando 
hidratação ao paciente. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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28 - Para pacientes colonizados com micro-organismos ou bactérias multirresistentes, devemos instituir precauções de 

contato. Acerca disso, considere os seguintes cuidados: 
 

1. Manter o paciente em quarto isolado e preferencialmente único. 
2. Aventais deverão ser para uso exclusivo com o paciente. 
3. Usar luvas de contato em todo procedimento direto com o paciente ou com materiais por ele usados. 
4. Manter a porta fechada e a identificação das medidas de precaução. 
 
Com relação às medidas de precaução com pacientes colonizados com micro-organismos ou bactérias 
multirresistentes, devem ser observados os procedimentos apresentados em: 

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

 
29 - JMC, feminino, 15 anos, portadora de anemia aplástica severa (AAS), interna-se para transplante de células-tronco 

hematopoiéticas (TCTH) aparentado. Encontra-se em condicionamento, no terceiro dia pós-inserção de cateter 
venoso central semi-implantado, dupla via, tipo Hickman. Sobre os cuidados com esse cateter, considere os 
seguintes cuidados: 

 
1. Realizar o curativo após o banho e quando necessário. 
2. Inspecionar orifício de saída do cateter atentando para sinais flogísticos de infecção. 
3. Realizar a limpeza e desinfecção e aplicar o antisséptico de escolha do serviço. 
4. Fixar o cateter adequadamente, com fita adesiva, alternando os locais de fixação. 

 
Assinale a alternativa correta. 

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

 
30 - Sendo o procedimento de passagem de cateter venoso central um ato cirúrgico, considere as seguintes 

complicações: 
 

1. Infiltração do subcutâneo e hematoma local. 
2. Perfuração hepática. 
3. Celulite. 
4. Arritmias cardíacas. 
 
Podem ser decorrentes da passagem de cateter venoso central: 

 
a) 2 e 4 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 3 apenas. 
e) 1, 2 e 4 apenas. 
 

Questão anulada e pontuada a todos os candidatos. 
 
31 - Quanto aos critérios da terapia medicamentosa, assinale a alternativa correta. 
 

a) Efeitos adversos são respostas desejáveis a um medicamento, quando utilizado nas indicações e doses preconizadas. 
*b) As fases do medicamento no organismo são: absorção, distribuição, eliminação e efeito do fármaco nos níveis celulares e 

dos tecidos. 
c) Idosos são menos sensíveis aos medicamentos. 
d) A automedicação, um hábito dos brasileiros, não interfere na avaliação de um paciente com efeitos adversos aos 

medicamentos. 
e) Os quimioterápicos poderão desencadear náuseas e vômitos, porém esses efeitos são raros. 

 

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

1. Antineoplásico (alquilante). 
2. Imunossupressor. 
3. Hipnótico. 
4. Antibiótico antifúngico. 
5.  Antiviral. 

(   ) Anfotericina. 
(   ) Bussulfan. 
(   ) Ganciclovir. 
(   ) Ciclosporina. 
(   ) Midazolan. 

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

 
*a) 4 – 1 – 5 – 2 – 3. 
b) 3 – 2 – 4 – 1 – 5. 
c) 5 – 2 – 4 – 1 – 3. 
d) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 
e) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 
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33 - Paciente no dia +10 pós-transplante de células tronco-hematopoiéticas (TCTH) por leucemia linfoide aguda (LLA), em 

uso de ciclosporina 225 mg/dia. Sabendo que essa medicação foi diluída num volume total de 200 ml e deverá ser 
infundida em 6 horas, calcule o número aproximado de gotas por minuto. 

 
a) 6 gotas por minuto. 
b) 9 gotas por minuto. 
*c) 11 gotas por minuto. 
d) 15 gotas por minuto. 
e) 100 gotas por minuto. 

 
34 - Tomando como referência o caso da questão anterior, se for utilizada bomba de infusão, qual a vazão dessa bomba? 

 
a) 23,3 mililitros por hora. 
*b) 33,3 mililitros por hora. 
c) 13,3 mililitros por hora. 
d) 133,3 mililitros por hora. 
e) 13,3 litros por hora. 

 
35 - O Ministério da Saúde, visando a segurança e a normatização da terapia transfusional no país, elaborou a Resolução 

(RDC) 153, de 14 de junho de 2004. Essa RDC, no item K, relativo ao ato transfusional, determina que vários cuidados 
sejam tomados para a proteção do paciente. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. É obrigatório que fiquem registrados no prontuário do paciente os números e a origem dos hemocomponentes 

transfundidos, bem como a data em que a transfusão foi realizada. 
2. Toda transfusão de sangue ou componentes sanguíneos devem ser prescritos por um médico, e essa prescrição 

deve ser registrada no prontuário médico do paciente na instituição. 
3. Antes da transfusão, os componentes eritrocitários podem permanecer à temperatura ambiente. 
4. Os hemocomponentes devem ser infundidos em, no máximo, 4 horas. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
36 - A Resolução (RDC) 153, de 14 de junho de 2004, do Ministério da Saúde, determina o Regulamento Técnico para os 

procedimentos hemoterápicos. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Nenhum medicamento pode ser adicionado à bolsa do hemocomponente. 
2. Nenhum medicamento pode ser infundido em paralelo (na mesma linha venosa), à exceção da solução de cloreto 

de sódio a 0,9%, em casos excepcionais. 
3. Todas as transfusões de hemocomponentes devem ser administradas através de equipos livres de pirógenos e 

descartáveis, que incluam um filtro de transfusão. 
4. Se houver indicação para aquecimento do sangue antes da transfusão, esse procedimento deve ser feito pelo 

profissional responsável pela administração do sangue ao paciente. 
 
Assinale a alternativa correta. 

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

 
37 - Considere os seguintes deveres: 
 

1. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações 
de morte e pós-morte. 

2. Registrar no prontuário do paciente, quando for possível, as informações inerentes e indispensáveis ao processo 
de cuidar. 

3. Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso 
de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. 

4. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 
 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN 311/2007, no Capítulo I, 
Seção I, sobre as relações com a pessoa, a família e a coletividade, são deveres do profissional de enfermagem: 
 
a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
*e) 1, 3 e 4 apenas. 
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38 - Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às 
disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Diante de uma dessas ocorrências, qual 
penalidade é de competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem? 

 
*a) Cassação do direito ao exercício profissional. 
b) Multa. 
c) Censura. 
d) Suspensão do exercício profissional. 
e) Advertência verbal. 
 

39 - Considere os seguintes princípios: 
 
1. O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 
2. O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as 

necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais. 
3. O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões. 
4. O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com competência visando apenas a recuperação do ser 

humano. 
 
Assinale a alternativa correta. 

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

 
40 - Conforme a natureza do ato e a circunstância de cada caso, as infrações que provoquem perigo de vida, debilidade 

temporária de membro, ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros são consideradas: 
 

a) atenuantes. 
*b) graves. 
c) leves. 
d) agravantes. 
e) gravíssimas. 

 


