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ENFERMAGEM
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
01 - A Educação Brasileira, ao longo de sua história, foi marcada por diferentes pedagogias. Correlacione cada educador
da coluna da direita com sua corrente pedagógica na coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Pedagogia Tradicional.
Pedagogia da Escola Nova.
Pedagogia Libertadora.
Pedagogia Histórico-Crítica.

(
(
(
(

)
)
)
)

Dewey
Herbart
Dermeval Saviani
Paulo Freire

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

1–
4–
2–
3–
2–

2–
3–
1–
4–
1–

3 – 4.
2 – 1.
3 – 4.
1 – 2.
4 – 3.

02 - A Educação está diretamente relacionada com a sociedade. Diferentes perspectivas dessa relação são consideradas
em três grandes grupos. Numere os grupos da coluna da direita de acordo com as respectivas funções na coluna da
esquerda.
1.
2.

3.

A função da educação é resolver todos os
problemas sociais.
A função da educação é fazer o trabalho mais
avançado possível, apesar dos limites impostos
pelo momento histórico.
A função da educação é a reprodução da
sociedade.

( ) Realismo Pedagógico
( ) Imobilismo Pedagógico
( ) Otimismo Pedagógico

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

2–
1–
3–
1–
3–

3 – 1.
2 – 3.
2 – 1.
3 – 2.
1 – 2.

03 - O trabalho e a educação são elementos fundamentais do processo de construção da cidadania. A cidadania exige
deveres e direitos. Os direitos são classificados em três níveis: civis, políticos e sociais. Numere os direitos de
cidadania da coluna da direita de acordo com sua definição na coluna da esquerda.
1.
2.
3.

Direitos necessários à liberdade individual.
Respeito à participação e representação em sindicatos,
partidos, etc.
Respeito ao bem-estar do indivíduo: segurança,
trabalho, lazer, educação e saúde, entre outros.

( ) Direitos sociais
( ) Direitos civis
( ) Direitos políticos

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

1–
3–
1–
3–
2–

2 – 3.
2 – 1.
3 – 2.
1 – 2.
1 – 3.

04 - A escola brasileira contemporânea enfrenta um grande desafio, qual seja o de garantir a aprendizagem a todos os
seus alunos. Só se consegue atingir esse objetivo, quando a escola assume que as dificuldades de alguns alunos
não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado, como a aprendizagem é
concebida e avaliada. A escola precisa se tornar apta para responder às necessidades de cada um dos seus alunos,
de acordo com suas especificidades. Nesse sentido, um dos temas mais relevantes a serem considerados na
atuação docente é:
a)
*b)
c)
d)
e)

a autonomia da escola.
a questão da inclusão e da diversidade.
a gestão democrática.
o conselho escolar.
a direção participativa.

05 - A escola contemporânea tem assumido várias funções sociais, mas não pode deixar de cumprir bem o seu papel
fundamental. Que papel é esse?
*a)
b)
c)
d)
e)

Garantir aos alunos a apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados.
Estabelecer relações humanas satisfatórias.
Eliminar as diferenças sociais.
Excluir os incapazes.
Democratizar a sociedade.

06 - Segundo a Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a estrutura da educação escolar é composta
por:
a)

I – Ensino fundamental e médio.
II – Ensino superior.

*b) I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
II – Educação superior.
c)

I – Educação fundamental.
II – Ensino médio.
III – Educação superior.

d)

I – Ensino fundamental.
II – Ensino médio.
III – Ensino superior.
IV – Ensino de pós -graduação.

e)

I – Creches .
II – Pré-escola.
III – Ensino fundamental.
IV – Ensino médio.
V – Ensino superior.

07 - Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 8069/90, são considerados crianças e adolescentes os
sujeitos dentro das seguintes faixas etárias:
a)
b)
*c)
d)
e)

crianças: até 12 anos de idade completos; adolescentes: entre 13 e 17 anos de idade.
crianças: até 10 anos de idade incompletos; adolescentes: entre 11 e 18 anos de idade.
crianças: até 12 anos de idade incompletos; adolescentes: entre 12 e 18 anos de idade.
crianças: até 10 anos de idade completos; adolescentes: entre 11 e 17 anos de idade.
crianças: até 11 anos de idade completos; adolescentes: entre 12 e 16 anos de idade.

08 - Assinale cada afirmativa com V (verdadeira) ou F (falsa).
( ) Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, propunha uma concepção pedagógica que articulasse
conhecimento e formação política.
( ) A Lei 10639/03 alterou a Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da disciplina: “Movimento dos Sem-Terra no Brasil”.
( ) A concepção pedagógica denominada Escola Nova foi a expressão educacional do período da ditadura militar
no Brasil.
( ) A gestão democrática busca garantir aos diretores escolares a centralização das decisões.
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo.
a)
*b)
c)
d)
e)

F – V – F – V.
V – F – F – F.
V – F – V – F.
V – V – V – F.
F – F – F – V.

09 - Sobre o Projeto Político Pedagógico, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Deve ser elaborado coletivamente.
Deve contemplar as demandas da comunidade atendida.
Deve partir de amplo e aprofundado processo de diagnóstico, análise e proposição de alternativas.
Deve atender as características e necessidades do alunado.

São exigências do projeto político-pedagógico da escola os itens:
a)
b)
c)
d)
*e)

1 e 2 apenas.
2 e 3 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
1 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

10 - Segundo os princípios da avaliação da aprendizagem, numere a coluna da direita de acordo com sua
correspondência com a da esquerda.
1.

2.

3.

4.

Coleta dados relevantes, através de instrumentos
que expressem o estado de aprendizagem do aluno,
tendo em vista objetivos e capacidades que se
pretende avaliar.
Tem caráter classificatório, somativo, controlador,
com o objetivo de certificação; traduz-se em
registros quantitativos e medidas de produtos
definidores da promoção ou reprovação dos alunos.
Organiza e arquiva registros das aprendizagens dos
alunos, selecionados por eles próprios, com
intenção de fornecer uma síntese de seu percurso
ou trajetória de aprendizagem.
Tem função processual, descritiva e qualitativa,
sinalizadora do patamar de aprendizagens
consolidadas pelo aluno e de suas dificuldades ao
longo do trabalho.

(
(
(
(

)
)
)
)

Dimensão Formativa ou Continuada
Portfólio
Dimensão Técnica ou Burocrática
Diagnóstico

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

4–
1–
3–
3–
2–

3–
2–
4–
1–
3–

2 – 1.
3 – 4.
2 – 1.
2 – 4.
1 – 4.

11 - O professor, para desempenhar sua função, precisa basear seu trabalho em três eixos fundamentais. Assinale a
alternativa que apresenta esses eixos.
a) Dom para ensinar, amor aos alunos e espírito solidário.
*b) Domínio teórico-prático dos conteúdos da disciplina, domínio de métodos para encaminhar didaticamente esses
conteúdos e compromisso com a aprendizagem dos alunos.
c) Avaliação da aprendizagem de forma sistemática, uso de recursos didáticos essenciais às necessidades de ensinoaprendizagem e domínios de novas tecnologias .
d) Domínio legal, institucional e conceitual.
e) Competência, habilidade e solidariedade.
12 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas:
(
(
(
(
(

) É preciso que os professores se conscientizem de que os alunos das escolas públicas, em sua maior parte
expostos a processos de exclusão social, são capazes de aprender: não possuem deficiências lingüísticas ou
culturais.
) Por determinação federal, o Ensino Fundamental passa de 8 para 9 anos de duração.
) A avaliação na escola é uma mera formalidade burocrática.
) O Planejamento (processo coletivo de discussão do trabalho pedagógico) e o Plano (registro objetivo do que
será desenvolvido) são algumas das condições necessárias da prática docente.
) A avaliação visa não apenas rotular os alunos (fortes, médios ou fracos), mas fundamentalmente poder intervir
no processo, ou seja, reencaminhar o ensino para que o aluno aprenda.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo.
a)
b)
*c)
d)
e)

F – V – F – V – V.
V – F – V – F – F.
V – V – F – V – V.
F – F – V – V – V.
F – F – F – V – V.

13 - Uma escola pública de qualidade exige que se repensem as relações de trabalho vividas na prática pedagógica.
Nesse sentido, as relações humanas dos profissionais da escola precisam estar baseadas em determinados
princípios.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios.
a)
b)
c)
d)
*e)

Avaliações contínuas.
Trabalho articulado.
Objetivos comuns.
Planejamento participativo.
Hierarquia rígida.

14 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas:
(
(
(
(

) A relação professor-aluno deve estar baseada no respeito e na responsabilidade.
) A equipe de profissionais da escola deve ter preocupação com a organização de uma escola da melhor
qualidade possível.
) Os profissionais da escola devem incentivar a maior e melhor participação dos pais.
) O trabalho pedagógico na escola é antes de tudo um trabalho individualizado.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
*d)
e)

F – V – V – V.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
V – V – V – F.
F – F – V – V.

15 - A gestão democrática da escola passa, entre outras questões, pelo fortalecimento e pela consolidação de
mecanismos de participação da comunidade escolar. Esses mecanismos prevêem:
a)
b)
*c)
d)
e)

o respeito a todas as decisões individuais.
o autoritarismo nos processos de decisão.
o incentivo à eleição de diretores, conselhos escolares, grêmios estudantis e democratização dos processos de decisão.
a centralização das ações.
a separação rígida entre as dimensões administrativas e pedagógicas da escola.

16 - Sobre a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação na educação, avalie os seguintes itens.
1.
2.
3.
4.

Laboratórios de informática.
Apoio técnico ao professor nas atividades nos laboratórios.
Tempo disponível para a prática e domínio das ferramentas e programas (para os professores e alunos).
Desenvolvimento de atividades que incentivem a comunicação e colaboração do grupo.

A utilização dessas novas tecnologias exige:
a)
b)
c)
d)
*e)

1 e 2 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
1 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

17 - A gestão democrática das escolas é desenvolvida de modo coletivo, com a participação de todos os segmentos nas
decisões e encaminhamentos, existindo um órgão máximo da escola, que é:
a)
b)
c)
*d)
e)

o conselho de classe.
a direção do estabelecimento.
a coordenação pedagógica.
o conselho escolar.
a associação de pais.

18 - O Governo Federal estabeleceu, através do MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que procuram, entre outras
questões, resgatar historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira. Tais
diretrizes estabelecem:
a)
*b)
c)
d)
e)

cotas para alunos negros na escola básica.
obrigatoriedade do ensino de história da África e dos africanos no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio.
políticas afirmativas para o ingresso de afro-descendentes no Ensino Fundamental.
garantia de que 50% das vagas de Ensino Médio serão destinadas a alunos afro-descendentes .
garantia de que 30% dos professores das instituições escolares serão oriundos de famílias afro-descendentes .

19 - As Diretrizes Curriculares para a Educação Pública do Estado do Paraná traçam estratégias que visam nortear o
trabalho dos professores e garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes da rede pública. As construções
das Diretrizes tiveram marcas bem precisas:
a)
b)

A verticalidade (foi elaborada pela SEED e entregue às escolas) e a democracia (todas as escolas receberam).
A autoridade (foi elaborada pela SEED, que é responsável pela educação no Paraná) e a obrigatoriedade (todas as
escolas devem seguir).
c) A continuidade (é uma nova etapa da educação no Paraná) e o compromisso (foi uma das bandeiras do governo atual).
*d) A horizontalidade (envolveu todas as escolas e Núcleos Regionais de Educação do estado) e a representatividade
(sintetiza a voz dos professores das escolas públicas paranaenses).
e) A competência (a SEED demonstrou condição para essa tarefa) e a autonomia (cabe à entidade mantenedora dar
direção para o processo pedagógico).
20 - O domínio de um corpo teórico atualizado pela reflexão coletiva poderá conferir aos professores:
1.
2.
3.
4.

desenvolvimento de trabalho coletivo.
possibilidade de construção de instrumental didático.
alternativas metodológicas.
inviabilização de propostas articuladas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
*e)

Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros.
Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros.
Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros.
Somente os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros.
Somente os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros.

ENFERMAGEM
21 - Sobre a educação profissional no Brasil, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.

3.
4.

5.

Na origem da educação profissional no Brasil, estava implícita a separação entre o trabalho manual e o trabalho
intelectual, entre os que pensam e os que executam.
O primeiro esforço governamental relacionado à profissionalização se deu em 1809, quando da criação do
Colégio das Fábricas, destinado à formação de artistas e aprendizes brasileiros e, igualmente, de portugueses
atraídos pelas novas possibilidades surgidas com a permissão para instalação de indústrias no Brasil, que era
proibida até aquela época.
O ano de 1937 foi marcante para a educação profissional, pois foi então que, pela primeira vez, uma Constituição
tratou das escolas vocacionais e pré-vocacionais como um dever do Estado.
Em 1942, surgiram as Leis Orgânicas, que deram origem inicialmente ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial e depois ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sendo que foi nessa época também que as
antigas escolas de artífices foram transformadas em escolas técnicas federais.
Em 20 de dezembro de 1996, foi assinada a Lei 9.394/96, que destaca a idéia de integração da educação
profissional à discussão da educação em sentido mais amplo, estabelecendo as diretrizes e bases da educação
nacional.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
*e)

Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

22 - O trauma em idosos corresponde à sexta causa de morte nessa faixa etária. As causas mais freqüentes de trauma
nessa faixa etária são:
a)
b)
*c)
d)
e)

maus-tratos.
acidentes com arma branca.
quedas.
acidentes com objetos cortantes .
acidentes com arma de fogo.

23 - Em relação ao trauma nas grávidas, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Mais da metade dos acidentes ocorrem no primeiro trimestre da gestação.
O trauma fechado acomete 90% das grávidas.
O volume plasmático reduz cerca de 45% a partir da décima semana de gestação, o que facilita a identificação de
choque nas vítimas grávidas.
Em caso de acidente, o decúbito lateral esquerdo, quando possível, deve ser mantido, pois evita problemas
decorrentes da diminuição do débito cardíaco.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
*d)
e)

Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

24 - Numere a coluna da direita com base na coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Ocorre quando a pessoa realiza exercícios
excessivos em ambiente aquecido.
Causada por fogo, vapores quentes e objetos
quentes.
Causada por vários cáusticos, substâncias
ácidas e álcalis.
Atinge a epiderme e caracteriza-se por dor
local e vermelhidão na área atingida.
Atinge a epiderme e a derme, caracterizandose por dor, vermelhidão e formação de bolhas.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Queimadura térmica.
Queimadura química.
Queimadura de segundo grau.
Intermação.
Queimadura de primeiro grau.

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

2–3–5–
2– 4– 5–
3– 4– 1–
3– 5– 2–
1– 2– 3–

1 – 4.
1 – 3.
2 – 5.
1 – 4.
4 – 5.

25 - São sinais e sintomas de choque cardiogênico:
a)

pulso cheio e rápido, dispnéia, eupnéia, veias do pescoço esvaziadas, pele quente e úmida, pressão arterial diastólica
abaixo de 85 mmHg.
b) normosfigmia, oligúria, eupnéia e taquipnéia, veias do pescoço ingurgitadas, pulso filiforme e lento, pressão arterial
sistólica acima de 100 mmHg.
c) pressão arterial diastólica acima de 120 mmHg, normosfigmia, eupnéia, pele fria e seca e oligúria.
d) pressão arterial sistólica abaixo de 85 mmHg, veias do pescoço esvaziadas, pele quente e úmida, raciocínio lento,
taquipnéia.
*e) pulso rápido e filiforme, dispnéia, taquipnéia, veias do pescoço distendidas, pele fria e úmida, oligúria, raciocínio
diminuído e pressão arterial sistólica abaixo de 85 mmHg.
26 - A Portaria Ministerial nº 1602, de 17 de julho de 2006, instituiu em todo o território nacional (entre outras
considerações) o Calendário Vacinal do Adulto e Idoso, preconizando a seguinte vacina para os idosos brasileiros a
partir dos 60 anos:
*a)
b)
c)
d)
e)

influenza.
antivaricela-zoster.
B.C.G.
tríplice viral.
tríplice bacteriana.

27 - A Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde e sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, sendo conhecida como Lei Orgânica
do SUS (Sistema Único de Saúde). Em relação a essa Lei, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens
e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.

Estão contemplados no texto da Lei 8080 os itens:
a)
b)
c)
d)
*e)

1 e 2 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
3 e 4 apenas.
1, 2 e 4 apenas.

28 - A Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Acerca dessa
lei, considere as seguintes afirmativas:
1.

2.

3.
4.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 12 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.
O Conselho de Saúde, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (CONASEMS) têm representação no Conselho Nacional de Saúde.
A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.

São regulamentados pela Lei 8142 os itens:
a)
b)
c)
*d)
e)

1, 2 e 3 apenas.
1 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
2 e 4 apenas.

29 - Lei que regulamenta o exercício da Enfermagem:
a)
b)
c)
*d)
e)

Lei n° 8.080.
Lei n° 8.142.
Lei nº 8.078.
Lei n° 7.498.
Lei nº 5.905.

30 - Sobre o exercício profissional da Enfermagem, é INCORRETO afirmar:
*a) O auxiliar de enfermagem participa do planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente
elaborar a programação da assistência.
b) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo acompanhamento do trabalho de Enfermagem
em grau auxiliar.
c) O auxiliar de Enfermagem pode observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas .
d) O enfermeiro exerce privativamente a prescrição da assistência de Enfermagem .
e) O técnico de Enfermagem pode participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.

31 - Em relação ao Comitê de Ética em Enfermagem e suas competências, considere as afirmativas abaixo:
1.
2.
3.
4.

Trata-se de um órgão representativo do Conselho Regional de Enfermagem em caráter permanente nas
instituições de saúde, com função educativa, fiscalizadora e consultiva do exercício profissional e ético dos
profissionais de Enfermagem.
Analisa os protocolos de pesquisas desenvolvidos pelos profissionais de Enfermagem.
Garante a conduta ética dos profissionais de Enfermagem da instituição de saúde, mediante a análise das
intercorrências notificadas por meio de denúncia formal e auditoria.
Divulga e fiscaliza o exato cumprimento do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e o cumprimento
da lei do exercício profissional de Enfermagem.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras .
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras .
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras .
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras .
e) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
** Após análise de recurso, questão anulada e pontuada a todos os candidatos
32 - Considere as afirmativas abaixo:
1.
2.
3.
4.

A moral nasce da necessidade de fazer o bem, o que implica o reconhecimento do comportamento do outro.
A ética faz parte da natureza humana, e as ações refletem as condutas humanas.
A moral é parte da vida concreta e trata da prática real das pessoas que se expressam por costumes, hábitos e
valores culturalmente estabelecidos.
Ética quer dizer modo de ser ou caráter.

Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

33 - No que diz respeito à composição da Comissão de Ética de Enfermagem, é correto afirmar que deverá ser composta
por:
a)
b)
c)
d)
*e)

enfermeiros somente.
enfermeiros e técnicos somente.
enfermeiros que sejam membros da diretoria nos órgãos de classe.
somente enfermeiros que exerçam cargos de direção, chefia e gerência de Enfermagem .
enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem , prepostos do estabelecimento onde atuam profissionalmente.

34 - No que diz respeito aos princípios para a realização da terapia tópica em feridas, é INCORRETO afirmar:
a)

Deve-se realizar a limpeza da área menos contaminada para a mais contaminada, evitando-se movimentos de vai-evem.
b) Nas feridas cirúrgicas , a área mais contaminada é a pele localizada ao redor da ferida, ao passo que nas feridas
infectadas, a área mais contaminada é a do interior da ferida.
c) Feridas infectadas e locais de inserção de cateteres centrais, quando houver sujidade, não devem lavados com soro
fisiológico em jato ou com solução anti-séptica.
d) Deve-se s ecar a pele tanto ao redor como no leito da ferida.
e) Deve-se lavar as mãos antes e depois de realizar o procedimento.
** Após análise de recurso, questão anulada e pontuada a todos os candidatos
35 - O mecanismo do trabalho de parto é definido como a seqüência de movimentos passivos da parte que se apresenta,
que permitem a passagem através do canal de parto. Esses movimentos são, por ordem de ocorrência:
a)
b)
*c)
d)
e)

situação, descida, extensão, rotação interna, flexão e rotação externa.
apresentação, descida, flexão, rotação interna, rotação externa e extensão.
insinuação, descida, flexão, rotação interna, extensão e rotação externa.
descida, flexão, rotação interna, extensão e rotação externa.
encaixe, descida, extensão, rotação interna, flexão e rotação externa.

36 - Para cálculo da data provável do parto (DPP), a regra de Nagele é um dos métodos geralmente utilizados. Calcule a
DPP de uma paciente nulípara, cuja data da última menstruação (DUM) é 13/05/2007.
a)
b)
c)
*d)
e)

Somar 10 (dez) ao primeiro dia da DUM, subtrair 2 (dois) meses e somar 1 (um) ano. A DPP nesse caso é 23/03/2008.
Somar 7 (sete) ao primeiro dia da DUM, somar 9 (nove) meses e manter o mesmo ano. A DPP nesse caso é 20/02/2007.
Somar 7 (sete) ao primeiro dia da DUM, somar 10 (dez) meses e somar 1 (um) ano. A DPP nesse caso é 20/03/2008.
Somar 10 (dez) ao primeiro dia da DUM e subtrair 3 (três) meses e acrescentar 1 (um) ano. A DPP nesse caso é
23/02/2008.
Somar 10 (dez) ao primeiro dia da DUM, subtrair 2 (dois ) meses e manter o mesmo ano. A DPP nesse caso é
23/03/2007.

37 - Em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A tricomoníase é uma infecção causada pelo protozoário Tricomonas vaginalis e não pode ser classificada como
uma DST, mas sim como uma vulvovaginite.
O linfogranuloma venéreo é uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, caracterizada pela
presença do bubão inguinal.
Das mulheres com infecções por gonorréia e/ou clamídia não tratadas, 10 a 40% desenvolvem doença
inflamatória pélvica (DIP).
A sífilis é uma DST não transmissível por via transplacentária, por ser causada pelo vírus Treponema pallidum.

Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

38 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Terceiro período é a expressão utilizada para ...
Primeiro período do trabalho de parto é a
expressão utilizada para ...
Segundo período do trabalho de parto é a
expressão utilizada para ...
Involução uterina é a expressão utilizada para ...
Lóquio rubro é a expressão utilizada para ...

( ) descrever a dilatação total e a expulsão do feto.
( ) descrever o processo pelo qual o útero retorna ao seu
estado não-grávido.
( ) descrever uma das características da secreção uterina
no puerpério.
( ) descrever o início da dilatação até a dilatação total do
colo uterino.
( ) descrever a dequitação ou delivramento da placenta.

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

3–
3–
5–
2–
4–

4–
5–
2–
3–
3–

5 – 2 – 1.
4 – 1 – 2.
1 – 4 – 3.
5 – 4 – 1.
5 – 2 – 1.

39 - Quais os cuidados imediatos que devem ser tomados com o recém-nascido?
a)
b)
c)
d)
*e)

Pingar nos olhos nitrato de alumínio a 3%, verificar o Apgar nos primeiros 5 minutos e verificar dados ponderais.
Pingar nitrato de alumínio a 3% nos olhos e realizar dequitadura do coto umbilical.
Verificar Apgar nos primeiros cinco minutos de vida e cauterizar o coto umbilical com nitrato de prata.
Verificar dados ponderais e cauterizar o coto umbilical com nitrato de alum ínio.
Verificar o Apgar do recém-nascido nos primeiros cinco minutos de vida e realizar dequitadura do coto umbilical.

40 - Que cuidados de enfermagem devem ser dispensados à criança internada na unidade de emergência pediátrica com
problemas respiratórios?
*a)
b)
c)
d)
e)

Manter cabeceira elevada, jejum nas primeiras 24 horas, controle rigoroso da freqüência respiratória.
Manter em decúbito ventral, jejum de 12 horas, controle de pressão arterial.
Manter cabeceira elevada, alimentação pastosa, controle rigoroso de freqüência respiratória.
Manter cabeceira elevada em 45° graus, dieta livre para idade, controle rigoroso da freqüência respiratória.
Manter cabeceira em 45° graus, dieta líquida, controle rigoroso de freqüência respiratória.

