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Instruções 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: ENFERMEIRO - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
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NOVAS BULAS 

Na linguagem popular, a expressão “como bula de remédio” já se tornou sinônima 
de texto difícil de ler, seja pelas letras pequenas seja pela linguagem obscura. É 
especialmente cruel o fato de que as letras mínimas causam especial embaraço 
às pessoas de maior idade, justamente as que mais tendem a precisar de 
medicamentos.  

É, portanto, mais do que bem-vinda a iniciativa da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) de modificar as regras para a confecção de bulas, visando a 
facilitar a vida do consumidor. A oportunidade do empreendimento não o torna, 
porém, mais simples ou mesmo factível. 

Dentro em breve, a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá 
apenas a bula que contém explicações destinadas ao paciente. As informações 
técnicas – dirigidas aos médicos – constarão de um bulário on-line da Anvisa e de 
fármacos utilizados em hospitais, além, é claro, dos diversos dicionários de 
remédios já no mercado. Atualmente, as bulas trazem tanto informações ao 
paciente como as destinadas aos profissionais de saúde. 

Com as novas regras, será possível aproveitar melhor o espaço para aumentar o 
tamanho da letra. A separação dos textos também evitará a duplicação de 
informações, que freqüentemente gera dúvidas. 

A principal dificuldade é encontrar a linguagem ideal para a bula ao paciente. 
Tomam remédios e deveriam ser capazes de entender suas instruções desde o 
semi-analfabeto até pessoas com formação superior. 

Se, para os segundos, um termo como “crise epilética” não oferece maiores 
problemas de compreensão, ele pode ser impenetrável para o público com menor 
formação. E como substitui-lo sem sacrificar em demasia a precisão técnica? 

Não há resposta pronta. Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso. 
Infelizmente, como certa vez proclamou um sábio, o bom senso não foi muito bem 
repartido entre todos os seres humanos. 

Fonte: Folha de S. Paulo, 25 mar. 2004, p. 2.  

(Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=16026&anchor=5185592&origem=busca&originURL=
&pd=08f4021dec82e53391bc8830585429a9>. Acesso em 10 fev. 2022) 
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1ª QUESTÃO. Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

A) A ligação entre as condições hospitalares (falta de leitos e equipe reduzida) e o uso 
inadequado de medicações (prescrições exageradas, superdosagem) geram a 
necessidade de uma apresentação mais eficiente das bulas.  

B) A junção de elementos ligados tanto ao paciente (histórico de doença e automedicação) 
e de questões em torno da atuação do profissional da saúde (desrespeito ao paciente e 
atendimento ineficiente) podem conduzir ao uso mais frequente das bulas. 

C) A união do comportamento do paciente (uso adequado de medicamentos e bom senso) 
com o aprimoramento das regras linguísticas (aumento da letra e instruções para semi-
analfabetos) facilitará o uso das bulas.  

D) A conexão entre a atitude médica (atendimento especializado e consultas mais 
dinâmicas) e a iniciativa da Anvisa (criação do bulário on-line e disponibilização de 
dicionários de remédios) contribuirão para o melhor uso das bulas. 

E) A conjugação de fatores materiais (tamanho das letras, grande quantidade e 
duplicidade de informações), linguísticos (uso de linguagem técnica) e de conteúdo 
(informações técnicas) comprometem a compreensão leitora das bulas.  

 

2ª QUESTÃO. Considerando os elementos referenciais utilizados no texto, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. O termo “já” (linhas 2 e 15), em ambas as ocorrências, veicula um sentido locativo e 
aponta para fatos. 

II. O termo “as” (linha 5) retoma a expressão “pessoas de maior idade” (linha 5) e mantém  
a coesão textual. 

III. O termo “atualmente” (linha 15) introduz uma circunstância temporal e incide sobre toda 
a frase subsequente. 

IV. A expressão “os segundos” (linha 23) retoma o nome “remédios” (linha 21) e contribui 
com a clareza textual. 

V. Os termos “ele” (linha 24) e “–lo” (linha 25) referem-se ao termo “público” (linha 24) e o 
substitui.  

É CORRETO o que se afirma em  

A) I e V, apenas.  

B) II e III, apenas.  

C) I, III e V, apenas. 

D) II, III e IV, apenas.  

E) III, IV e V, apenas.  
 

3ª QUESTÃO. O prefixo “im–”, em geral, produz um sentido contrário ao da palavra à qual 

se afixa, como ocorre em “impenetrável” (linha 24). Esse sentido NÃO está presente em 

A) impróprio. 

B) impaciente 

C) impassível. 

D) implantado. 

E) impermanente. 
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4ª QUESTÃO.  Considerando os enunciados (1) “A principal dificuldade é encontrar a 

linguagem ideal para a bula ao paciente.” (linha 20) e (2) “Tomam remédios e deveriam ser 

capazes de entender suas instruções desde o semi-analfabeto até pessoas com formação 

superior.” (linhas 21-22), é INCORRETO afirmar: 

A) O enunciado (2) é uma afirmação que reitera a dificuldade exposta no enunciado (1) em 
relação à linguagem da bula. 

B) O enunciado (2) apresenta falta de continuidade na sequência “tomam [...] e deveriam 
[...]” em relação ao enunciado (1). 

C) A utilização do termo “suas”, no enunciado (2), apresenta um problema coesivo ao 
retomar um elemento que não foi explicitado. 

D) O termo “desde”, no enunciado (2), associado ao “até” expressa uma ordem progressiva 
entre graus distintos de escolaridade.  

E) A expressão “bula ao paciente”, no enunciado (1), apresenta um uso incomum da forma 
usual “bula para o paciente”. 

 

5ª QUESTÃO. Considerando o uso do termo “que” (linhas 11; 12; 19; 26), analise as 

afirmativas a seguir:  

I. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula 
que contém explicações [...].” (linhas 11-12), o termo “que” introduz uma restrição aos 
seus referentes. 

II. Em “Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso.” (linha 26), o termo “que” introduz 
uma estrutura complexa com a função de explicar o sentido relacionado à expressão 
“sabe-se”. 

III. Em “A separação dos textos também evitará a duplicação de informações, que 
freqüentemente gera dúvidas.” (linhas 18-19), o termo “que” introduz uma explicação 
sobre o termo antecedente. 

IV. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula 
que contém explicações [...].” (linhas 11-12), o termo “que” introduz uma estrutura para 
completar o sentido dos respectivos referentes. 

V. Em “Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso.” (linha 26), o termo “que” promove 
a integração de uma estrutura complexa com a função de completar o sentido da 
expressão “sabe-se”. 

VI. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula 
que contém explicações [...].” (linhas 11-12), o termo “que” estabelece a coesão ao 
explicar seus termos antecedentes. 

VII. Em “A separação dos textos também evitará a duplicação de informações, que 
freqüentemente gera dúvidas.” (linhas 18-19), o termo “que” incorpora ao termo 
antecedente uma restrição. 

É CORRETO o que se afirma em  

A) I, III e V, apenas. 

B) II, III e VI, apenas.  

C) II, IV e VII, apenas.  

D) III, IV, V e VII, apenas. 

E) I, IV, V e VII, apenas. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 05 QUESTÕES  

 

 

6ª QUESTÃO. Vinte e um meninos possuem juntos   selos. O maior valor possível para   

de modo que se tenha certeza de que existem, pelo menos, 4 desses meninos com a 

mesma quantidade de selos é igual a 

A)  62 

B)  64 

C)  66 

D)  68 

E)  70 

 

 

 

7ª QUESTÃO. João faz uma prova de múltipla escolha com 5 questões, sendo que cada 

questão tem 5 alternativas. Em cada questão, ele escolha aleatoriamente a alternativa como 

sendo a correta. A probabilidade de que ele acerte exatamente duas questões da prova é 

igual a 

A)  0,1804 

B)  0,1952 

C)  0,2048 

D)  0,3125 

E)  0,4232 

 

 

8ª QUESTÃO. Uma loja faz uma promoção na compra de um de seus produtos, dando 

um desconto de      % quando o cliente compra   unidades do produto. Porém, esse 

desconto só é oferecido para compras de até 143 unidades desse produto. O menor valor 

de   para o qual se pode comprar mais de   unidades do produto gastando-se a mesma 

quantia de dinheiro é igual a 

A)  54 

B)  57 

C)  60 

D)  63 

E)  66 
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9ª QUESTÃO. 500 operários produzem 450 peças em 2 dias, trabalhando 7 horas por dia. 

Para que 400 operários produzam 1800 peças em 6 dias, eles devem trabalhar 

A)   9 horas por dia. 

B)   9 horas e 20 minutos por dia. 

C)   10 horas por dia. 

D)   11 horas e 40 minutos por dia. 

E)   12 horas e 10 minutos por dia. 
 

 

10ª QUESTÃO. Em um campeonato de futebol, cada time joga com todos os outros uma 

única vez. Em cada jogo, o time ganha 2 pontos quando vence, 1 quando empata e não 

ganha e nem perde pontos quando perde. No início do campeonato, todos os times têm zero 

ponto. No final do campeonato, a soma dos pontos de todos os times é igual a 702 pontos. 

O número de times que participaram do campeonato é igual a 

A)  19 

B)  21 

C)  23 

D)  25 

E)  27 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 

11ª QUESTÃO. Segundo Simão (2013), são alguns dos componentes físicos que fazem 

parte da estrutura de uma rede de computadores: 

A) cabo coaxial, roteador, modem e scanner. 

B) cabo de par trançado, hub, switch e roteador. 

C) hub, memória cache, modem e servidor. 

D) cabo de fibra óptica, gabinete, gateway e servidor. 

E) hub, processador, switch e modem. 

 

12ª QUESTÃO. Em sistemas operacionais, como, por exemplo, Windows e Ubuntu Linux, a 

resolução de tela determina a forma como as imagens, ícones e demais elementos gráficos 

serão exibidos. Sobre resolução de tela, é INCORRETO afirmar que 

A) o Windows 10 ajusta automaticamente o tamanho da exibição de tela de acordo com o 
monitor que está sendo utilizado. 

B) quanto mais alta a resolução de tela, melhor a definição e a qualidade de exibição dos 
elementos. 

C) para alterar as configurações de resolução de tela no Windows 10, é preciso abrir as 
configurações de SISTEMA, item Tela e clicar Configurações de vídeo avançadas. 

D) para se exibir ícones e demais elementos em um formato maior, a resolução escolhida 
deve ser de maior intensidade. 

E) para alterar as configurações de resolução de tela no Ubuntu 20.04, é preciso abrir as 
configurações no item Monitores. 

 

 

13ª QUESTÃO. No LibreOffice Calc, sobre o recurso de congelar linhas, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. Para congelar uma linha, selecione-a e, em seguida, clique o menu Janela, opção 

Congelar. 

II. Também é possível congelar colunas, usando procedimento análogo ao usado para 

congelar linhas. 

III. Quando linhas ou colunas estão congeladas, elas continuam sendo exibidas mesmo 

que a barra de rolagem seja utilizada. 

IV. Quando linhas ou colunas estão congeladas, clicar no menu Janela, opção Congelar 

faz com que elas deixem de estar. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) II, III e IV apenas. 

B) I, II e III apenas. 

C) I, II e IV apenas. 

D) I, III e IV apenas. 

E) I, II, III e IV.  
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14ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2019, na guia Página Inicial, o grupo Editando 

apresenta o botão Localizar. Tal botão possui uma setinha que, se clicada, abre o submenu 

exibido na figura abaixo: 

 

Fonte: Word 2019. Pimentel (2020, p. 101). 

Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir: 

I. O item Localizar abre uma barra na lateral do trabalho, na qual se pode digitar o texto 

que se deseja buscar. Aparecerão na barra todos os pontos do arquivo nos quais a 

expressão pesquisada foi encontrada. 

II. O item Localização Avançada... abre uma caixa de diálogo similar às buscas das 

versões antigas do Word, que busca a expressão digitada item por item ao se clicar o 

botão Localizar Próxima. 

III. A caixa de diálogo aberta ao se clicar o item Localização Avançada... possui uma aba 

chamada Substituir, que permite substituir uma expressão por outra, item por item, ou 

substituir tudo de uma só vez. 

IV. O item Ir para... abre a mesma caixa de diálogo mencionada anteriormente, porém na 

aba Ir para, que permite, dentre outras coisas, ir diretamente para uma página 

específica ou localizar uma informação em um comentário. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) II, III e IV apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

15ª QUESTÃO. Segundo Machado (2014), o princípio fundamental de segurança da 

informação que é definido como a capacidade de garantir que o nível necessário de sigilo 

seja aplicado aos dados, tratando-se da prevenção contra a divulgação não autorizada 

desses dados é a 

A) integridade. 

B) disponibilidade. 

C) criptografia. 

D) privacidade. 

E) confidencialidade. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

16ª QUESTÃO. No que diz respeito às regras constitucionais que regulam o regime próprio 

de previdência social dos servidores públicos, é CORRETO afirmar: 

A) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo e 
apenas dos servidores ativos, observados os critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

B) O servidor vinculado a regime próprio de previdência social será aposentado por 
incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, hipótese em que poderão ser realizadas avaliações 
periódicas, a critério da Administração Pública, para verificação da continuidade das 
condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. 

C) A adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em 
regime próprio de previdência social é vedada em todos os casos em que são 
concedidos benefícios. 

D) O ente federativo poderá estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de 
contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, 
previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar.   

E) A percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência 
social é vedada em todos os casos em que o beneficiário faz jus ao benefício de 
aposentadoria. 

 
17ª QUESTÃO. Sobre o procedimento de acesso à informação, nos termos da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, analise as afirmativas a seguir. 

I. A identificação do requerente, para o acesso a informações de interesse público, não 

pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. 

II. Exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de 

interesse público são permitidas, mediante justificativa fundamentada. 

III. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem 

a anuência do requerente. 

IV. O órgão ou entidade poderá oferecer, sem prejuízo da segurança e da proteção das 

informações e do cumprimento da legislação aplicável, meios para que o próprio 

requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. 

V. O órgão ou a entidade não poderá cobrar o valor necessário ao ressarcimento dos 

custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de 

fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela 

entidade pública consultada.  

 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e IV, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e V, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) IV e V, apenas. 
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18ª QUESTÃO. Sobre as vantagens pagas aos servidores públicos, nos termos da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, é INCORRETO afirmar: 

A) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento. 

B) As gratificações e as indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento, nos 
casos e nas condições indicados em lei. 

C) A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser 
em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a três meses. 

D) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica 
obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de cinco dias. 

E) A indenização de transporte é concedida ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por 
força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. 

 

19ª QUESTÃO. No que diz respeito aos processos licitatórios, segundo a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, é CORRETO afirmar: 

A) A margem de preferência nos processos de licitação poderá ser estabelecida apenas 
para os produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas 
técnicas brasileiras. 

B) Os editais de licitação não poderão exigir que o contratado promova, em favor de órgão 
ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, medidas 
de compensação comercial, industrial, tecnológica, ou acesso a condições vantajosas 
de financiamento. 

C) A execução das obras e dos serviços deve ser programada, sempre, em sua totalidade, 
com previsão de seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. 

D) É proibido, em qualquer caso, o retardamento imotivado da execução de obra ou 
serviço, ou de suas parcelas, na existência de previsão orçamentária para sua 
execução total. 

E) As obras e os serviços somente poderão ser executados na forma de execução direta. 
 

20ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, é INCORRETO afirmar: 

A) O dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, 
considerando-se a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 
seu tratamento. 

B) O tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à 
coleta, à produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao acesso, à reprodução, à 
transmissão, à distribuição, ao processamento, ao arquivamento, ao armazenamento, à 
eliminação, à avaliação ou ao controle da informação, à modificação, à comunicação, à 
transferência, à difusão ou à extração. 

C) O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca por meio do qual o 
titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 
determinada. 

D) O banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 
em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.  

E) O dado pessoal é a informação relacionada a qualquer pessoa natural, identificada ou 
não identificável. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 20 QUESTÕES 

21ª QUESTÃO. A Resolução COFEN nº 564, de 6 de dezembro de 2017, que institui o 

novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem normatiza que 

A) é direito do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto 
em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. 

B) o novo Código aplica-se aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de 
Enfermagem e aos atendentes de Enfermagem, excetuando-se as Obstetrizes e 
Parteiras para as quais há resoluções e regimentos próprios da área de atuação. 

C) quando solicitado por sua chefia imediata, é dever do profissional de enfermagem 
prontamente revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de 
seu exercício profissional. 

D) é dever do profissional de enfermagem manter inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem, em, ao menos, uma área do território nacional. 

E) o profissional de Enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de Enfermagem 
e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional 
prescritor, mesmo em situação de urgência e emergência. 

 

22ª QUESTÃO. Em consonância com as novas diretrizes da American Heart Association, 

ano 2020, quanto ao atendimento de Suporte Básico de Vida a um adulto vítima de parada 

cardiorrespiratória, é CORRETO afirmar: 

A) A frequência das compressões cardíacas deve obedecer ao intervalo de 90 a 110 
compressões por minuto e a frequência das respirações 6 a 8 por minuto.  

B) Socorristas leigos sem treinamento devem fornecer ressuscitação cardiopulmonar 
somente com as mãos e a ventilação não deve ser incentivada. 

C) As compressões torácicas devem ser iniciadas depois da ventilação de resgate, 
priorizando assim o fornecimento de oxigênio para o coração e o cérebro, tomando 
cuidado para não gerar hiperventilação.  

D) O uso do Desfibrilador Externo Automático tem sido descontinuado, devido ao pouco ou 
nenhum benefício para sobrevida da vítima, já que nem todos os rítmicos cardíacos são 
chocáveis. 

E) Ações de educação em saúde no tema Suporte Básico de Vida para o público infanto-
juvenil não são recomendadas, dada a complexidade do atendimento necessário para o 
suporte à vítima.  

 

23ª QUESTÃO. Devido à sua alta prevalência, a obesidade ganhou destaque na agenda 

pública nacional e internacional nas últimas décadas. Sobre a obesidade, é INCORRETO 

afirmar: 

A) A Política Nacional de Alimentação e Nutrição definiu diretrizes para organizar as ações 
de prevenção e tratamento da obesidade no SUS desde a década de 1990. Em 2013, o 
Ministério da Saúde estabeleceu a linha de cuidado para obesidade como parte da 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

B) A obesidade é uma doença multifatorial, que inclui diversos fatores relacionados com o 
estilo de vida do indivíduo, como a dieta e o exercício físico, além dos fatores genéticos, 
epigenéticos, ambientais e sociais.  

C) Em consonância com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde 
estabelece como diagnóstico de Obesidade de Grau 1 a ocorrência, no adulto, de um 
Índice de Massa Corporal maior ou igual a 30 e menor que 35 kg/m2. 

D) Na Atenção Básica, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento dos casos de 
obesidade são atribuições privativas de médicos e nutricionistas, e cabe ao enfermeiro 
o acompanhamento e o controle das doenças associadas à obesidade, tais como 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.  

E) Os casos mais graves de obesidade deverão ser assistidos em serviços de Atenção 
Especializada, ambulatorial ou hospitalar, contudo, é importante que as equipes de 
Atenção Básica mantenham o vínculo com os indivíduos do seu território. 
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24ª QUESTÃO. Pacientes com diagnóstico de Trombose Venosa profunda (TVP) 

comumente apresentam, no membro acometido, sinais e sintomas como hiperemia, edema, 

dor a dorsoflexão do pé, empastamento muscular, dentre outros. Considerando as 

recomendações atuais de cuidados de enfermagem para a TVP, analise as afirmativas a 

seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  

(        )  Assim que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada e houver condições clínicas, 

o paciente deve ser encorajado à mobilização precoce e à deambulação.  

(        ) Assim que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada, o paciente deve ser 

frequentemente examinado em busca de sangramentos. 

(        ) Ainda que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada, o paciente deve ser 

encorajado a manter a restrição de mobilização do membro acometido pela TVP e a 

restrição ao leito.  

(        ) Ainda que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada, deve-se atentar para sinais e 

sintomas de embolia pulmonar.  

 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, F. 

B) V, V, F, V.  

C) F, V, V, F.  

D) F, F, V, V.  

E) F, V, V, V.  

 

 

25ª QUESTÃO. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se pela 

obstrução crônica e progressiva do fluxo de ar nas vias aéreas, que não é totalmente 

reversível. Em relação à DPOC, é INCORRETO afirmar: 

A) O processo inflamatório crônico da DPOC pode acometer os brônquios e também o 
parênquima pulmonar. 

B) A tosse é um sintoma comumente encontrado no exame físico do paciente com DPOC 
e a dispneia é um sinal de gravidade. 

C) A exposição aos poluentes, a poeiras e a agrotóxicos deve ser investigada durante a 
anamnese do paciente com DPOC ou suspeita de DPOC. 

D) A implementação da terapia com oxigênio nasal em alto fluxo traz inúmeros benefícios 
para o paciente com DPOC grave, incluindo a redução da hipercapnia e a melhora do 
padrão respiratório. 

E) O medicamento Salbutamol é indicado para o tratamento ou prevenção do 
broncoespasmo em pacientes com DPOC. Após a sua administração, o enfermeiro 
deve se atentar para reações adversas tais como tremores, arritmias e hipocalemia. 
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26ª QUESTÃO. A sífilis é uma infecção sistêmica de evolução crônica, causada pela 

bactéria gram-negativa Treponema pallidum. Sobre a sífilis, analise as afirmativas a seguir: 

I. Trata-se de uma doença de transmissão exclusivamente sexual, sendo a espécie 
humana o reservatório único da doença. 

II. Todo caso confirmado é de notificação compulsória regular, em até 7 dias, à vigilância 
epidemiológica, registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan). 

III. Após a primeira infecção de sífilis, a suscetibilidade às novas infecções é muito baixa, 
pois os anticorpos produzidos são protetores a médio e a longo prazo.  

IV. No reconhecimento da lesão cutânea característica da sífilis primária, observa-se uma 
única úlcera rica em treponemas, dolorosa, úmida, apresentando pus e sangramento 
fácil, com bordas bem definidas. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) II, apenas.  

B) I e II, apenas.  

C) I e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

27ª QUESTÃO. Considerando as novas recomendações para o atendimento de Suporte 

Avançado de Vida Cardiovascular a uma vítima adulta em parada cardiorrespiratória (PCR), 

copiladas nas diretrizes da American Heart Association de 2020, é INCORRETO afirmar: 

A) O uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial no atendimento do paciente em PCR 
não é recomendado. 

B) A via de administração de medicamentos preferencial é a intravenosa, a via de acesso 
intraósseo pode ser utilizada na impossibilidade da via intravenosa. 

C) Um sexto elo chamado “Recuperação” foi adicionado à cadeia de sobrevivência da PCR 
intra-hospitalar. 

D) O algoritmo de cuidados pós-PCR foi atualizado para enfatizar a importância da 
prevenção da hiperóxia, hipoxemia e hipotensão. 

E) As recomendações anteriores sobre a ênfase na administração, de modo precoce, de 
epinefrina foram declinadas. 

 

28ª QUESTÃO. Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou 

agravo à saúde feita à vigilância epidemiológica, para fins de adoção de medidas de 

intervenção pertinentes. Sobre notificação, é CORRETO afirmar:  

A) A listagem das doenças de notificação é estabelecida pelo Ministério da Saúde. Os 
Estados e Municípios não podem adicionar à lista de doenças de notificação outras 
patologias. 

B) A notificação compulsória deve ser realizada exclusivamente por profissionais médicos 
dos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.  

C) O único sistema que alimenta os dados da vigilância epidemiológica é o Sistema 
Nacional de Agravos Notificáveis (Sinan). 

D) A notificação não é sigilosa, pois a omissão dos dados pode gerar dificuldade de 
rastreamentos dos casos e graves problemas à comunidade. 

E)  O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de 
casos, configurando-se notificação negativa. 



 

13 

29ª QUESTÃO. Em relação à execução da técnica de aferição da pressão arterial 

sistêmica, é CORRETO afirmar que 

A) a largura da bolsa de borracha utilizada na aferição deve corresponder a 37%–50% da 
circunferência do braço do paciente e o seu comprimento envolver, pelo menos, 75 a 
100%. 

B) é necessário realizá-la no membro superior esquerdo, exceto quando há 
contraindicações, tal como a presença de fístula arteriovenosa no referido membro. 

C) se determina o valor da pressão arterial sistólica no desaparecimento dos sons 
de Korotkoff. 

D) o membro no qual se realiza a aferição deve estar despido e não pode estar apoiado 

sobre qualquer superfície, para não intervir na propagação dos sons de Korotkoff. 

E) as recomendações sobre evitar o uso de cafeína, tabaco e a realização de atividades 
físicas minutos antes da aferição não precisam mais ser atendidas, uma vez que a 
medida da pressão arterial reflete uma condição crônica e não aguda.  

 

30ª QUESTÃO. Com relação à vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir: 

I. Conforme descrito na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, também é finalidade da 

vigilância epidemiológica recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos do indivíduo ou da coletividade. 

II. O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de 

dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de “Informação para Ação”. 

III. A competência da vigilância epidemiológica, no âmbito municipal, restringe-se à coleta e 

à transmissão de dados aos níveis estadual e nacional. 

IV. Dentre as Vigilâncias em Saúde, a vigilância epidemiológica é aquela de caráter 

exclusivamente preventivo. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II, apenas. 

E) III, apenas. 

 

31ª QUESTÃO. Quanto à insuficiência venosa crônica em membros inferiores, é 

CORRETO afirmar: 

A) A utilização da terapia compressiva por meia elástica está contraindicada para pessoas 
com insuficiência venosa crônica. 

B) A presença de dermatite ocre nos membros inferiores exclui o diagnóstico de 
insuficiência venosa crônica e caracteriza a insuficiência arterial. 

C) A insuficiência venosa crônica consiste na constrição e no encurtamento das veias dos 
membros inferiores. 

D) As úlceras de pele decorrentes da insuficiência venosa caracterizam-se, classicamente, 
por apresentarem margens planas e irregulares, exsudato seroso, pouca profundidade e 
evolução lenta. 

E) O edema matinal nos membros inferiores, que diminui gradativamente ao longo do dia, 
é um dos principais sintomas da insuficiência venosa crônica. 
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32ª QUESTÃO. Segundo a Portaria nº 3.120, de 1º de julho de 1998, a Vigilância em 

Saúde do Trabalhador (Visat), no SUS, compreende 

A) um órgão incumbido de prestar assistência à saúde do trabalhador, desenvolvendo 
ações de planejamento e promoção da saúde, sendo responsável pela perícia médica, 
reabilitação profissional, acompanhamento de saúde e pagamento de benefícios. 

B) um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do processo de trabalho, da produção e 
da circulação de bens de consumo e da prestação de serviços, incluindo o 
planejamento das ações de prevenção e de promoção da saúde do trabalhador. 

C) uma atuação responsável por prestar a assistência à saúde do trabalhador 
independentemente de correlação com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica 
e a vigilância ambiental.  

D) a fiscalização do exercício profissional, responsável por se certificar se uma série de 
obrigações técnico-administrativas e legais estão sendo cumpridas no local de trabalho. 

E) uma atuação contínua e sistemática, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e 
analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados 
aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, 
organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar 
intervenções de forma a eliminá-los ou controlá-los.  

 

33ª QUESTÃO. No ambiente pré-hospitalar, o primeiro atendimento a uma vítima 

apresentando ferimentos com hemorragia externa, deve-se adotar a(s) seguinte(s) 

conduta(s): 

I. Utilizar a técnica de compressão direta, que consiste em aplicar uma pressão direta 

sobre a ferida, utilizando gazes ou compressa estéril diretamente no ferimento. A 

pressão deve ser mantida até que o sangramento pare. 

II. Utilizar a técnica da elevação do membro também para o controle da hemorragia, 

combinando-a com a compressão direta, principalmente em hemorragias de difícil 

controle causadas por fraturas ósseas. 

III. Utilizar, na ocorrência de objeto encravado no ferimento, a técnica de compressão 

direta ao lado do objeto, tomando cuidado para não o mobilizar nem o remover. 

IV. Utilizar a técnica de torniquete, que é indicada quando existir sangramento abundante e 

grave em algum membro e que não tenha respondido às outras manobras de 

estancamento. Após sua instalação, o torniquete deve ser afrouxado a cada 10 minutos 

para reperfusão do membro. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I e IV, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) III, e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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34ª QUESTÃO. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica não 

transmissível de origem multifatorial, envolvendo fatores genéticos/epigenéticos, ambientais 

e sociais. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, os desafios do controle e prevenção da 

HAS e suas complicações são, sobretudo, das equipes de Atenção Básica (BRASIL, 2014). 

Considerando essas informações, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

(        ) Pessoas com 18 anos ou mais de idade, quando procurarem a Unidade Básica de 
Saúde para qualquer tipo de atendimento e não tiver registro no prontuário de, ao menos, 
uma verificação da pressão arterial sistêmica nos últimos dois anos, deverá ter a pressão 
verificada e registrada.  

(        ) A consulta de enfermagem para pessoas com pressão arterial limítrofe, com valores 
de 121/81 a 129/89mmHg, tem o objetivo de trabalhar o processo de educação em saúde, 
para a prevenção primária da doença, por meio do estímulo à adoção de hábitos saudáveis 
de vida e também para avaliar e estratificar o risco para doenças cardiovasculares. 

(        ) Pessoas diagnosticadas com HAS no estágio 1 podem optar por não iniciar um 
tratamento farmacológico nesse momento e adotar hábitos saudáveis de vida para atingir a 
meta pressórica em um período de até seis meses. 

(        ) Dentre os fatores que contribuem para redução dos níveis pressóricos 
independentemente de tratamento medicamentoso, destacam-se: redução do peso corporal, 
alimentação saudável e atividade física. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, V.  

B) V, F, F, V. 

C) V, V, V, F. 

D) V, F, V, V. 

E) F, F, F, V. 

 

35ª QUESTÃO. No que diz respeito à semiotécnica em enfermagem aplicada para 

pacientes adultos, é CORRETO afirmar: 

A) Na administração de fármacos intramusculares, a via preferencial de escolha deve ser a 
ventroglútea (VG) e não a dorsoglútea, pois a região VG é onde há menor risco de 
ocorrerem lesões em nervos ou de se atingir vasos sanguíneos de grandes calibres. 

B) Durante a sondagem vesical de demora, o momento de conexão da sonda Folley com a 
bolsa coletora é imediatamente após a introdução e confirmação da localização da 
sonda dentro da bexiga, evitando o derrame de urina sobre o campo estéril.  

C) No procedimento hospitalar de aspiração das vias aéreas, a aspiração de tubo 
orotraqueal requer uso de luva estéril e a aspiração da cânula de traqueostomia requer 
o uso de luvas de procedimentos. 

D) Para a segurança do paciente, é estabelecido que o tempo de infusão de cada 
unidade de concentrado de hemácias seja de aproximadamente 6 horas com a 
utilização de equipo com filtro, visando reduzir o número de eventos adversos 
relacionados a processos alérgicos ao hemoderivado.   

E) Na ocorrência de um paciente estar com a sonda nasoenteral alocada em local 
inapropriado, o enfermeiro deve primeiramente reintroduzir o fio guia e, em seguida, 
ajustar a posição da sonda e conduzir o paciente para novo exame de radiografia.  
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36ª QUESTÃO. Quanto às complicações agudas do Diabetes Mellitus, é INCORRETO 

afirmar: 

A) Na Cetoacidose Diabética e na Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica, a glicosúria 
estimula a diurese osmótica e o organismo passa a perder água e eletrólitos 
consideravelmente, a ponto de desencadear hipotensão, hipovolemia e desequilíbrio 
hidroeletrolítico. 

B) Na Cetoacidose Diabética e na Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica, a deficiência 
insulínica, juntamente com os altos níveis dos hormônios antagonistas da insulina, 
acarretam grande formação de corpos cetônicos no fígado, cetonemia e acidose 
metabólica. 

C) Estresse físico e emocional, infecção, erros na terapia medicamentosa do Diabetes 
Mellitus e descontrole alimentar são os principais fatores que levam à Hipoglicemia, 
Cetoacidose Diabética e a Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica.  

D) A Cetoacidose Diabética é uma complicação do Diabetes mellitus tipo I e a Síndrome 
Hiperosmolar Hiperglicêmica é uma complicação do Diabetes mellitus tipo II. 

E) A Hipoglicemia caracteriza-se pela redução dos níveis glicêmicos para abaixo de 70 
mg/dL e a Hipoglicemia grave pela redução dos níveis glicêmicos para abaixo de 40 
mg/dL. 

 

37ª QUESTÃO. Considerando as regulamentações descritas na Resolução do COFEN nº 

358 de 15 de outubro de 2009, é INCORRETO afirmar: 

A) A SAE e o Processo de Enfermagem são conceitualmente diferentes, sendo a SAE a 
organização do trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, 
e sendo o Processo de Enfermagem um instrumento metodológico que orienta o 
cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. 

B) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas: Coleta de Dados de 
Enfermagem ou Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento 
de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. 

C) Observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 
94.406, de 08 de junho de 1987, ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e na 
avaliação do Processo de Enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, apenas o 
diagnóstico e a prescrição das intervenções de enfermagem.  

D) Quando realizado em serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações 
comunitárias, entre outros, o Processo de Enfermagem corresponde ao usualmente 
denominado, nesses ambientes, como Consulta de Enfermagem. 

E) A SAE, assim como todas as etapas do Processo de Enfermagem, deve ser executada, 
de modo deliberado e sistemático, privativamente pelo enfermeiro, a fim de alcançar os 
resultados de enfermagem esperados.  

 
38ª QUESTÃO. Atendendo às orientações instituídas no Programa Nacional de Segurança 

do Paciente, o Protocolo de Prevenção de Quedas do Ministério da Saúde prevê que a 

avaliação do risco de queda deve ser feita no momento da admissão do paciente, com o 

emprego de uma escala adequada ao perfil de pacientes da instituição. Para tal finalidade, a 

escala que é reconhecida e amplamente utilizada no território nacional e internacional para 

avaliar o paciente no que se refere ao risco de queda é a de 

A) Morse. 

B) Braden. 

C) Cincinnati. 

D) Fugulin. 

E) Bristol.  
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39ª QUESTÃO. Na rotina da Atenção Básica, as equipes de saúde precisam compreender 

que os psicofármacos são um recurso, entre outros, para o tratamento em Saúde Mental, 

porém, é preciso ter uma expectativa realista de que tipo de problema de saúde mental pode 

ou não responder a uma determinada medicação. Considerando essas informações, analise 

as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

(        ) Sintomas psicóticos, insônia, agitação duradoura, sintomas prolongados de tristeza 

e desvalia, ansiedade incapacitante costumam apresentar respostas satisfatórias aos 

psicofármacos. 

(        ) Em situações nas quais o contexto familiar, laboral ou interpessoal é um 

componente importante dos fatores desencadeantes do problema de saúde mental, pode 

ser ineficaz depositar grandes expectativas em um ou outro psicofármaco. 

(        ) Dificuldade de controle de impulsos, risco de agressividade ou agitação não 

reativa/difusa são situações nas quais os neurolépticos são empregados. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) F, F, F. 

B) V, V, F. 

C) V, V, V. 

D) F, V, V. 

E) F, F, V. 

 

40ª QUESTÃO. Os distúrbios gastrointestinais com episódios recorrentes de vômito e 

diarreia podem acarretar graves alterações hidroeletrolíticas. Sobre os cuidados de 

enfermagem para pacientes com esses distúrbios, é INCORRETO afirmar: 

A) Os achados clínicos comuns incluem diminuição do turgor cutâneo, mucosas secas, 
taquicardia, hipotensão, fraqueza muscular e letargia. 

B) É fundamental que o enfermeiro atente para o risco de hipovolemia, que se caracteriza 
não apenas pela perda de água, mas também pela perda de eletrólitos. 

C) O controle do peso corporal é importante na ocorrência de vômito e/ou diarreia grave, 
pois as variações de peso podem ocorrer de forma brusca. 

D) O balanço hídrico é um cuidado indicado para mensuração e registro do total de 
líquidos ingeridos, administrados e eliminados pelo paciente durante um período 
determinado. 

E) É indicado, na ocorrência de hipocalemia e prescrição médica de KCL, que o enfermeiro 
faça a administração da solução de KCL intravenosa in bolus para prevenir, o quanto 
antes, uma parada cardíaca por deficiência desse cátion. 

 


