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Prova Objetiva
INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
ORDEM

113 – Enfermagem
INSTRUÇÕES

1.
2.
3.
4.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.
Esta prova é composta de 20 questões objetivas.
Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c,
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de
prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar
o limite do espaço para cada marcação.
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que:
a)
b)

recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes
ou outro candidato;
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova;
e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação
do Processo Seletivo;
f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova;
g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente);
h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido;
i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;
k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;
l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro
meio de comunicação;
m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;
n) não permitir a coleta de sua assinatura;
o) não se submeter ao sistema de detecção de metal.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o
material de prova.
10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob
pena de ser excluído do Processo Seletivo.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.
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01 - O campo de atuação do Sistema Único de Saúde é definido na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Sobre as ações
que devem ser desenvolvidas, assinale a alternativa INCORRETA.
►a)
b)
c)
d)
e)

De previdência social.
De vigilância sanitária.
De vigilância epidemiológica.
De saúde do trabalhador.
De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

02 - O Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, conta, em cada esfera de governo,
sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas de controle social. São instâncias
colegiadas de controle social:
►a)
b)
c)
d)
e)

Conferência de saúde e conselho de saúde.
Conselho de saúde e fórum de saúde.
Fórum de saúde, conselho de previdência social, conselho de saúde.
Conselho de previdência social e conferência de previdência social.
Conselho de seguridade saúde e seguridade social, conferência de assistência social e de saúde.

03 - De acordo com o Ministério da Saúde, família pode ser conceituada como um sistema constituído por um grupo de
pessoas que compartilham uma relação de cuidado, e as quais estabelecem vínculos diversos, condicionados pelos
valores socioeconômicos e culturais predominantes em um dado contexto geográfico, histórico e cultural. Ao trabalhar
com a família em sofrimento mental, o profissional de saúde necessita lançar mão de ferramentas cujos objetivos são
diversos e complementares. Nesse contexto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a
coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Projeto Terapêutico de Cuidado.
Genograma.
Entrevista.
Ecomapa.

(
(
(
(

)
)
)
)

Objetiva caracterizar o sistema familiar.
Conjunto de propostas de condutas articuladas.
Identifica relações e ligações da família com o meio.
Identifica relações e ligações dentro do sistema multigeracional.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

1 – 4 – 2 – 3.
3 – 1 – 4 – 2.
2 – 1 – 3 – 4.
1 – 3 – 4 – 2.
3 – 4 – 2 – 1.

04 - O senhor X deverá receber via subcutânea heparina sódica 8.000 U a cada 12 horas, no entanto a instituição de saúde
tem disponível somente de heparina sódica com 10.000 U/mL. Qual o volume de heparina deverá ser administrado?
a)
b)
c)
►d)
e)

0,2 mL.
0,4 mL.
0,5 mL.
0,8 mL.
1,0 mL.

05 - A avaliação e o acompanhamento da pessoa com diagnóstico de Diabetes mellitus devem ser realizados por meio da
aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Durante a consulta de enfermagem, ao realizar os testes
de sensibilidade com monofilamento, o teste com o diapasão, o teste de sensibilidade de picada e o teste para o reflexo
de aquileu, o enfermeiro tem por objetivo avaliar:
a)
b)
c)
►d)
e)

o fluxo sanguíneo.
o sistema motor.
o reflexo fotomotor.
a perda da sensibilidade protetora.
o arco reflexo.

06 - A prescrição médica da senhora MHC consta 30 mEq de KCl, sendo que na farmácia do hospital há o fornecimento de
KCl 10 mEq/5 mL. Qual o volume a ser administrado?
a)
b)
c)
►d)
e)

0,5 mL.
5 mL.
10 mL.
15 mL.
20 mL.
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07 - Nos serviços de saúde, os trabalhadores estão expostos a secreções orais, sangue, urina, fezes e drenagens corporais
diversas. Visando a sua proteção contra o risco de adquirir doenças infecciosas, é correto afirmar que rotineiramente
esses trabalhadores devem adotar:
►a)
b)
c)
d)
e)

precauções padrão ou universais.
precauções aéreas ou com aerossóis.
precauções com gotículas.
precauções de contato.
precauções de isolamento.

08 - A vacina BCG é utilizada em todo o território brasileiro como forma de proteger a população contra a tuberculose.
Sobre a vacina BCG, assinale a alternativa correta.
►a) Dentre os efeitos adversos locais e regionais decorrentes da vacina BCG estão: úlcera com diâmetro maior que 1 cm,
abcessos subcutâneos e linfadenopatia.
b) A dose a ser aplicada varia de 0,1 ml a 0,5 ml, por via intradérmica, na inserção inferior do músculo deltoide direito.
c) A vacina BCG é a única proteção disponível atualmente contra tuberculose, portanto, mesmo recém nascidos prematuros
de baixo peso devem ser vacinados na primeira semana de vida.
d) Crianças que receberam a vacina BCG há mais de seis meses e não apresentaram a evolução natural da lesão só devem
ser revacinadas após a realização do teste tuberculínico.
e) Aproximadamente 80% das pessoas vacinadas apresentam cicatriz vacinal entre 3 mm e 7 mm de diâmetro.

09 - Os conceitos Autonomia, Beneficência, Não maleficência, Justiça e Fidelidade são fundamentais ao exercício da
Enfermagem e correspondem aos princípios do(a):
a)
b)
c)
d)
►e)

Objetivo da Enfermagem.
Comunicação terapêutica.
Diagnóstico de Enfermagem.
Liderança.
Bioética.

10 - A raiva é uma antropozoonose transmitida ao ser humano pela inoculação do vírus rábico existente na saliva do animal
contaminado. É uma doença de altíssima letalidade e alto custo de tratamento. Sobre o acidente rábico humano,
assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Os cães e gatos já começam a transmitir a raiva entre dois e cinco dias antes de apresentarem os sintomas da doença.
A vacina antirrábica deve ser administrada em todos os casos de agressões por animais.
Os mamíferos urbanos, répteis e insetos transmitem a raiva.
Em acidentes leves – ferimentos superficiais pouco extensos, arranhões por unhas ou dentes, lambedura de pele com
lesões superficiais – o cuidado é utilizar sulfadiazina de prata na lesão.
Nos casos notificados de raiva, mesmo sem confirmação, o animal agressor deve ser sacrificado.

11 - Úlceras por pressão representam um evento adverso na assistência de enfermagem. Para sua prevenção, a avaliação
precoce e sistemática dos riscos é fundamental. Assinale a alternativa que corresponde à escala para mensurar o risco
do paciente para úlcera por pressão:
►a)
b)
c)
d)
e)

Escala de Braden.
Escala de Apgar.
Escala de Glasgow.
Escala de Oucher.
Escala de Aldrete e Kroulik.

12 - A transfusão de sangue é terapêutica, exigindo um conjunto de cuidados em relação à segurança do receptor frente à
possibilidade de eventos adversos potencialmente graves. Em relação a suspeita de reação hemolítica, reação alérgica
e reação febril, é correto afirmar que a primeira atividade da enfermagem deve ser:
a)
b)
c)
d)
►e)

notificar o médico.
registrar a ocorrência.
monitorar os sinais vitais.
coletar amostra de urina.
parar a transfusão.

13 - Assinale a alternativa que corresponde às características individuais e condições sociodemográficas não favoráveis
ao desenvolvimento gestacional, segundo o Ministério da Saúde.
a)
b)
c)
►d)
e)

Idade menor de 18 e história de separação conjugal.
Altura menor do que 1,55 m e história de múltiplos parceiros.
Altura menor do que 1,50 m e apenas ensino fundamental completo.
Idade menor de 15 anos e ocupação com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos e estresse.
Peso acima de 55 quilos e ensino médio incompleto.
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14 - O Decreto 94.406/87 regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e dispõe sobre o exercício da Enfermagem no
Brasil. Relativo ao preconizado nesse documento, é correto afirmar que consiste atividade privativa ao enfermeiro:
►a)
b)
c)
d)
e)

Prescrever a assistência de enfermagem.
Executar tratamentos prescritos.
Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis.
Participar de atividades de educação em saúde.
Atender o usuário em seu domicílio.

15 - A caracterização do caso é importante para desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica. A respeito do assunto,
numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Caso confirmado.
Caso autóctone.
Caso induzido.
Caso esporádico.

( ) Caso isolado ou identificado o agente etiológico com evidências
epidemiológicas e/ou laboratoriais.
( ) Caso que segundo as informações disponíveis não se apresentam
epidemiologicamente relacionadas a outros já conhecidos pelo Ministério da
Saúde.
( ) Caso de malária que pode ser atribuído por uma transfusão de sangue ou outra
forma de inoculação parenteral, porém não é de transmissão pelo mosquito.
( ) Caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

3 – 2 – 1 – 4.
4 – 3 – 2 – 1.
1 – 4 – 3 – 2.
4 – 2 – 3 – 1.
1 – 3 – 2 – 4.

16 - As precauções ao atender pacientes colonizados ou infectados por bactérias multirresistentes incluem um conjunto
de equipamentos de proteção individual e a observação de técnicas específicas no cuidado. Em relação ao
atendimento a esses pacientes, é correto afirmar que são indicadas as precauções:
a)
b)
►c)
d)
e)

aéreas.
padrão.
de contato.
universais.
por gotículas.

17 - Considerando a febre de Chikungunya, assinale a alternativa correta.
a)
b)

A doença é produzida pelo adenovírus CHY e transmitida por mosquitos.
A transmissão pode ser por meio da picada das fêmeas e machos dos mosquitos, não ocorrendo transmissão vertical no
momento do parto, bem como por via transfusional.
c) O diagnóstico diferencial é com a dengue; os casos de Chikungunya apresentam o hematócrito elevado e podem complicar
até o choque.
d) O tratamento consiste na utilização de antiviral específico, terapia analgésica com o paracetamol e anti-inflamatórios não
esteroides.
►e) Os mosquitos adquirem o vírus a partir de um hospedeiro virêmico.
18 - A lavagem gástrica é um procedimento de urgência que deve ser realizado o mais precoce possível, quando indicado,
nos casos de ingestão acidental ou intencional de substâncias tóxicas a fim de diminuir a exposição e absorção da
substância em questão. Assinale a alternativa que NÃO consiste contraindicação de lavagem gástrica.
a)
b)
c)
►d)
e)

Pacientes com Glasgow ≤ 8, exceto se forem intubados.
Ingestão de hidrocarbonetos com alta volatilidade.
Ingestão de pacotes contendo drogas.
Vômito espontâneo.
Ingestão de substâncias pontiagudas.
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19 - A correta identificação das manifestações clínicas das doenças define o tratamento do enfermo e a prevenção dos
agravos a saúde. A respeito do assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna
da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Rubéola.
Sarampo.
Difteria.
Varicela.

( ) Presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas, que se instalam nas
amígdalas e invadem estruturas vizinhas.
( ) Febre baixa, cefaleia e vômitos. Lesões em surtos sucessivos de máculas que podem
evoluir para pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Tendem a surgir mais nas partes
cobertas do corpo.
( ) Exântema maculopapular e puntiforme difuso, iniciando-se na face, couro cabeludo e
pescoço, espalhando-se posteriormente para o tronco e membros. Febre baixa e
linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical posterior.
( ) Febre alta, acima de 38,5 ºC, exântema maculopapular generalizado, tosse, coriza,
conjuntivite e mancha de Koplik.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

3 – 4 – 1 – 2.
1 – 2 – 3 – 4.
3 – 2 – 4 – 1.
4 – 1 – 2 – 3.
1 – 4 – 3 – 2.

20 - A hipertensão arterial sistêmica consiste em doença crônica de importância epidemiológica e seu diagnóstico
depende, entre outros fatores, da correta verificação da pressão arterial. Em relação às condições para a adequada
medida da pressão arterial, assinale a alternativa correta.
►a) A medida deve ser feita após 5 minutos de repouso; a câmara inflável deve corresponder a 40% do membro a ser usado.
b) A câmara inflável deve cobrir 2/4 da circunferência braquial; o braço deve estar na altura do precórdio.
c) Em caso de discrepâncias nos valores observados nos dois braços na primeira aferição, nas aferições subsequentes a
pressão arterial deverá ser verificada no braço cujo valor aferido foi mais baixo na primeira aferição.
d) Caso o manguito seja largo demais para o membro, o resultado da aferição pode ser erroneamente alto.
e) A câmara inflável deve cobrir 10% do membro a ser usado; o braço deve estar na altura do abdome.

