CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO,
TÉCNICO E FUNDAMENTAL
QUIXADÁ-CE
Data da aplicação: 14/03/2010

CADERNO DE PROVAS
Nome do candidato:
Número do documento de identidade:
Número de inscrição:
Cargo: Enfermeiro(a)

Número de Controle:
Sala:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR AS PROVAS
1.

INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima.
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 60 (sessenta) questões
referentes às provas objetivas. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que
sejam tomadas as devidas providências.
1.3. As provas terão duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer
das provas – e ao preenchimento da folha de respostas.
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas.
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas.
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio.
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas.

2.

CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída.
2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo:

2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas.
2.4. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas:
2.4.1. questão sem alternativa assinalada;
2.4.2. questão com rasura;
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada.

TIPO A

OBSERVAÇÕES:
IO gabarito oficial das provas será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/quixada2010, a partir do primeiro dia útil
imediatamente após a realização das provas.
II - Informações relativas ao concurso, consultar pela internet - http://concursos.acep.org.br/quixada2010.
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RECOMEÇOS PASSADOS E PRESENTES
Em 2010 completam-se 100 anos da morte de Joaquim Nabuco e Brasília faz cinquenta anos. São duas efemérides
que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou tentativas de recomeço. Lembrar
de Nabuco é lembrar da abolição da escravatura, movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, e com certeza o
mais elegante. Com a abolição pretendeu-se um recomeço. Com Brasília, 72 anos depois da abolição, pretendeu-se outro. Era a
aurora de um país destemido, porque avançava por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em
sonho outros ousariam; justo, porque na nova capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade
das superquadras e das vias expressas; e moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam
preenchidos por uma arquitetura de riscos deslumbrantemente avançados.
Joaquim Nabuco (1849-1910) forma, com José Bonifácio, o Patriarca da Independência (1763-1838), a dupla de
maiores estadistas da história do Brasil. Eles merecem esse título não só pelo que fizeram, mas também pela ideia geral que os
movia – a ideia rara, lúcida e generosa de construção de uma nação. José Bonifácio está fora das datas redondas que serão
lembradas neste ano, mas é outro que personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso. Ele personifica a
independência, assim como Nabuco personifica a abolição. Ambos venceram, no sentido de que, em grande parte pelas
manobras de Bonifácio, o Brasil em 1822 se tornou independente, assim como, em grande parte pela pregação de Nabuco, a
escravidão foi legalmente abolida em 1888. Ambos perderam, porém, no que propunham como sequência necessária de tais
objetivos.
Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo. Ora, um povo não podia ser formado por uma
sociedade dividida entre senhores e escravos. Daí que, três gerações antes de Nabuco, ele já propusesse a abolição da
escravidão. Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos. Nabuco, se pegou a fortaleza escravista
já mais desgastada, pronta para o assalto final, não teve êxito na segunda parte de sua pregação: a distribuição de terras entre os
antigos escravos (ele dizia que a questão da “democratização do solo” era inseparável da emancipação) e o investimento num
sistema de educação abrangente o bastante para abrigá-los. Tal qual o de José Bonifácio, o recomeço pretendido por Nabuco
ficou pela metade.
Que dizer do recomeço representado por Brasília? Há versões segundo as quais, entre os motivos que levaram o
presidente Juscelino Kubitschek a projetá-la, estaria a estratégia de fugir da pressão popular presente numa metrópole como o
Rio de Janeiro. Uma espúria síndrome de Versalhes contaminaria, desse modo, as nobres razões oficiais para a mudança da
capital. Mais perverso que a eventual mancha de origem, no entanto, é o destino que estava reservado à “capital da esperança”.
Meros quatro anos depois de inaugurada, ela viraria, com seu isolamento dos grandes centros e suas avenidas tão propícias à
investida dos tanques, a capital dos sonhos da ditadura militar. Hoje, é identificada com a corrupção e a tramoia. Pode ser
injusto. Falta demonstrar que, em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido. Não importa. Para a
desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele.
“Falo, falo, e não digo o essencial”, costumava escrever Nelson Rodrigues. O essencial é o seguinte: nunca antes neste
país houve um governo tão imbuído da ideia de que veio para recomeçar a história. Embalado por um lado em seus próprios
mitos, e por outro em festivos, se não interesseiros, louvores internacionais, chega a esta quadra acreditando que preside a uma
inédita mudança de estruturas, na ordem interna, ao mesmo tempo em que é premiado com uma promoção pela comunidade
internacional. Assim como ocorreu pelo menos duas vezes, em décadas recentes – com o “desenvolvimentismo” de JK e com o
“milagre econômico” dos militares –, propaga-se a ideia de que “desta vez vai”. A noção de que se está reinaugurando o país
traz o duplo prejuízo de poder ser interpretada como um embuste, de um lado, e induzir ao autoengano, de outro. Não há
refundação possível. Raras são as oportunidades de recomeço. O poder das continuidades é sempre maior.
P.S.: É ano novo. Bom recomeço, para quem acredita neles.
TOLEDO, R. P. Recomeços Passados e Presentes.Veja. São Paulo, ed. 2146, ano 43, n. 1, p. 102, 06 jan. 2010.

01. Embora o texto apresente pontos de vista secundários, a tese central é a ideia de que:
A) Joaquim Nabuco e José Bonifácio foram os maiores estadistas brasileiros.
B) a construção de Brasília foi motivada por uma razão pouco nobre.
C) recomeçar, reinaugurar ou refundar algo acontece raras vezes na história.
D) o atual governo brasileiro acredita que recomeçará a história do país.
02. Segundo o raciocínio do articulista, o que aproxima, do ponto de vista político, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Juscelino
Kubitschek, os militares que governaram o país mais recentemente e o atual governo brasileiro é:
A) a crença na possibilidade de recomeço ou de refundação.
B) o investimento em um sistema de educação abrangente.
C) o objetivo de levarem a efeito o sonho da reforma agrária.
D) o desejo de criar um povo com características próprias.
03. Conforme o que se pode ler sobre as qualidades de “dinâmico” (l. 5), “justo” (l. 6) e “moderno” (l. 7) aplicadas ao Brasil
estão na perspectiva da:
A) certeza.
B) ilusão.
C) projeção.
D) mentira.
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04. Na passagem a seguir, “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, mas é outro que
personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12), o articulista sugere, ao empregar o
vocábulo “carona”, o ponto de vista de que José Bonifácio:
A) seria um nome secundário entre os grandes nomes da história do Brasil, se comparado com vultos como Joaquim Nabuco.
B) embora ocupe um lugar de destaque na construção da pátria brasileira, não é festejado no ano de 2010.
C) representa uma geração que defendia valores antigos, como a Monarquia Constitucionalista.
D) não reúne as características de audácia, de dinamismo, de senso de justiça e de modernidade que marcaram Juscelino
Kubitschek, por exemplo.
05. Nos trechos “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante” (l. 1-2) e “porque avançava por
sertões ignotos” (l. 5), as palavras sublinhadas significam, respectivamente:
A) comemoração de um fato importante / o que é desconhecido.
B) agenda em que se relacionam acontecimentos de cada dia / ignorante.
C) o que dura pouco / sem brilho, apagado, humilde.
D) aquilo que é produzido por uma causa / vergonhoso, que causa desonra.
06. O articulista emprega as aspas por variados motivos, um deles é impor um tom de censura irônica ao que diz. Assinale a
alternativa em que todos os usos das aspas devem assim ser entendidos.
A) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico”
(l. 37).
B) “capital da esperança” (l. 27); “Falo, falo, e não digo o essencial” (l. 32); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai”
(l. 37).
C) “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico” (l. 37); “desta vez vai” (l. 37).
D) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai” (l. 37).
07. A construção “Era a aurora de um país destemido” (l. 4-5) contém a seguinte figura de linguagem:
A) prosopopeia.
B) metáfora.
C) hipérbole.
D) metonímia.
08. Em “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou
tentativas de recomeço.” (l. 1-2), o travessão simples é utilizado para:
A) indicar a mudança de interlocutor.
B) isolar palavras ou frases, em função análoga à dos parênteses.
C) destacar a parte final de um enunciado.
D) dar realce a uma conclusão, em lugar dos dois pontos.
09. No período “O essencial é o seguinte: //nunca antes neste país houve um governo tão imbuído da ideia // de que veio // para
recomeçar a história.” (l. 32-33), a oração sublinhada é classificada como:
A) coordenada assindética.
B) subordinada substantiva completiva nominal.
C) subordinada substantiva objetiva indireta.
D) subordinada substantiva apositiva.
10. Assinale a alternativa em que as orações dos períodos estão corretamente segmentadas.
A) “Lembrar de Nabuco é // lembrar da abolição da escravatura, // movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, //
e com certeza o mais elegante” (l. 2-4).
B) “Bonifácio ousou // querer // dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17).
C) “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, // mas é outro // que personifica um recomeço
//– merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12).
D) “Falta demonstrar que, //em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido” (l. 30).
11. Assim como em “desimpedido” (l. 30), o prefixo indica oposição, negação ou falta em:
A) desgastada.
B) embuste.
C) investimento.
D) independente.
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12. Em “Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17), a preposição é exigida pelo vocábulo:
A) querer.
B) estado.
C) brasileiro.
D) dotar.
13. Assim como na frase “Para a desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele” (l. 30-31), a colocação pronominal está
CORRETA em:
A) para a desgraça de Brasília, o estigma lhe grudou na pele.
B) para a desgraça de Brasília, o estigma tinha grudado-lhe na pele.
C) para a desgraça de Brasília, o estigma grudaria-lhe na pele.
D) para a desgraça de Brasília, grudará-lhe na pele o estigma.
14. Na frase “Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos” (l. 19), a concordância é considerada
aceitável pela gramática normativa porque:
A) o verbo fica na terceira pessoa do plural porque o sujeito é indeterminado.
B) é uma construção de oração sem sujeito.
C) o verbo concorda com o núcleo do sujeito, “interesses”, que se encontra no plural.
D) o verbo concorda com “traficantes”, que, sendo sujeito, obriga o verbo a ir para o plural.
15. Na construção “Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros
ousariam” (l. 4-6), o mais-que-perfeito e o futuro do pretérito simples do indicativo poderiam ser substituídos corretamente
pelos seguintes tempos compostos:
A) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tinha ousado um empreendimento que só em sonho outros teriam ousado.
B) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousou um empreendimento que só em sonho outros ousarão.
C) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousava um empreendimento que só em sonho outros ousaram.
D) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tem ousado um empreendimento que só em sonho outros tinham ousado.
16. Em “Que dizer do recomeço representado por Brasília” (l. 24), o vocábulo sublinhado se classifica como:
A) conjunção.
B) pronome relativo.
C) preposição.
D) pronome interrogativo.
17. A acentuação gráfica das palavras “independência”, “inseparável” e “abrigá-los” se justifica, respectivamente pelas
seguintes regras:
A) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo oxítono terminado em A,
E, O.
B) vocábulo oxítono terminado em A, E, O; vocábulo paroxítono que acaba em sufixo; vocábulo paroxítono terminado em
LOS.
C) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo proparoxítono; vocábulo oxítono que perde o R final.
D) vocábulo paroxítono terminado em i ou u, seguido ou não de a; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo
proparoxítono.
18. Assinale a alternativa que justifica o uso da forma “porque” no texto: “Era a aurora de um país destemido, porque avançava
por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros ousariam; justo, porque na nova
capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade das superquadras e das vias expressas; e
moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam preenchidos por uma arquitetura de riscos
deslumbrantemente avançados” (l. 4-8).
A) É a forma utilizada em interrogativas indiretas.
B) Constitui um substantivo, podendo ser precedido do artigo “o”.
C) Equivale a “pois”, que também inicia orações explicativas.
D) É uma fusão de preposição com pronome relativo.
19. A palavra “desimpedido” (l. 30) é grafada com um “s” porque:
A) só se escreve “s”, e não “z”, entre duas vogais.
B) é formada pelo prefixo “-des”, grafado com “s”.
C) tem um “s” na raiz “–simped”.
D) é uma forma derivada de impedir.

20. Assim como “abolição” (l. 3), faz plural em “ões” o substantivo:
A) sótão.
B) capitão.
C) pagão.
D) espertalhão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente:
A) a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem.
B) a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
C) a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.
D) a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
22. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é dever do profissional:
A) participar de tratamento sem o consentimento do paciente ou representante legal, exceto em iminente risco de vida.
B) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
C) assegurar ao paciente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
D) prestar aos pacientes uma assistência de enfermagem livre dos riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.
23. O processo de enfermagem é sistemático, dinâmico, humanizado, dirigido a resultados, constituído de etapas interrelacionadas. Assinale a alternativa que contempla a sequência desse processo.
A) Investigação, avaliação, diagnóstico, planejamento e implementação.
B) Histórico, avaliação, planejamento, diagnóstico e implementação.
C) Avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e investigação.
D) Investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.
24. O julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais
ou potenciais constitui a base para a seleção das intervenções de enfermagem, visando ao alcance dos resultados pelos
quais o enfermeiro é responsável. Assinale a alternativa que contempla a etapa a que se refere essa definição.
A) Investigação de enfermagem.
B) Diagnóstico de enfermagem.
C) Histórico de enfermagem.
D) Implementação de enfermagem.
25. O coração atua como uma bomba muscular, que gera variáveis à medida que suas câmaras se contraem e relaxam. A sístole
é o período de contração ventricular, e a diástole é o período de relaxamento ventricular. Durante a avaliação cardíaca,
auscultam-se as bulhas cardíacas. Acerca dessas bulhas, assinale a alternativa CORRETA.
A) A primeira bulha cardíaca (B1) é produzida pelo fechamento da valva aórtica.
B) A segunda bulha cardíaca (B2) é produzida pelo fechamento da valva mitral.
C) A terceira bulha cardíaca (B3) em adultos mais velhos indica alteração patológica ventricular.
D) A quarta bulha cardíaca (B4) sempre é audível em adultos normais.
26. Assinale a alternativa que contempla aspectos observados na avaliação da respiração de um adulto saudável.
A) Frequência (14 a 20 incursões por minuto), ritmo, profundidade e esforço respiratório.
B) Somente a frequência respiratória (14 a 20 incursões por minuto) fornece dados suficientes.
C) Frequência (4 a 10 incursões por minuto) e ritmo.
D) Frequência (26 a 40 incursões por minuto) e esforço respiratório para detectar dispnéia.
27. Os padrões são ações que promovem a prática da enfermagem segura. Para garantir a administração segura de
medicamentos, o enfermeiro deve estar ciente de um padrão de enfermagem denominado os “cinco certos”. Assinale a
alternativa que contempla os “cinco certos”.
A) Medicamento, dose, paciente, local na pele e hora.
B) Medicamento, validade, dose, via e hora.
C) Medicamento, dose, paciente, via e hora.
D) Laboratório de fabricação, medicamento, validade, lote e diluição.
28. Para a administração intramuscular de medicamentos, o enfermeiro deve selecionar o local para a injeção. Portanto, ele
localiza o trocânter maior e a espinha ilíaca póstero-superior, desenhando uma linha imaginária entre esses dois pontos e
introduz a agulha lateral externa e superior à linha imaginária. Assinale a alternativa que apresenta o local de administração
intramuscular descrito.
A) Deltóide.
B) Vasto lateral da coxa.
C) Ventroglúteo.
D) Dorsoglúteo.
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29. Para um paciente foi prescrito 1.000 ml de SG a 10%, no entanto, o hospital dispõe somente de SG a 5% - 1.000 ml e
ampolas de glicose a 50% de 20 ml. Assinale a alternativa que contempla a quantidade de ampolas de glicose necessárias
para a conversão do soro.
A) Duas ampolas de glicose a 50% de 20 ml.
B) Duas ampolas e meia de glicose a 50% de 20 ml.
C) Cinco ampolas de glicose a 50% de 20 ml.
D) Cinco ampolas e meia de glicose a 50% de 20 ml.
30. Há prescrições médicas que são diferentes das doses oferecidas pelos laboratórios de medicamentos, tendo o enfermeiro
que efetuar o cálculo da dosagem para determinar a quantidade que o paciente irá receber. Sabendo disso, está prescrito
para um paciente Amoxilina 625 mg via oral, no entanto do laboratório vem preparado líquido com 250 mg, em 5 ml.
Assinale a alternativa CORRETA quanto à quantidade de ml que o enfermeiro deve administrar ao paciente.
A) 5 ml.
B) 12,5 ml.
C) 12 ml.
D) 6,25 ml.
31. Assinale a alternativa que contempla em quanto tempo aproximadamente correrá o esquema de soro SGF 4:1 500ml + KCl
10% 5 ml a 14 gotas por minuto.
A) 4 horas.
B) 6 horas.
C) 12 horas.
D) 24 horas.
32. Considerando que foi prescrito 2,8 milhões de UI de penicilina cristalina EV em 50ml de SG 5% e que o hospital dispõe de
frasco ampola com 5.000.000 UI. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de ml que deve ser aspirado deste
frasco ampola, após diluído.
A) 4,4 ml.
B) 4,5 ml.
C) 5,0 ml.
D) 5,6 ml.
33. A limpeza sistemática da unidade de saúde e sua manutenção têm como objetivos: prevenir infecções cruzadas,
proporcionar conforto e segurança aos pacientes e à equipe de trabalho, bem como manter um ambiente limpo e agradável.
Para isso, é importante conhecer as definições da terminologia antiinfecciosa. Sobre o assunto, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Contaminação: é a ausência de qualquer tipo de microorganismo em superfícies, corpos ou objetos.
B) Técnica asséptica: método pelo qual a contaminação por microorganismos é promovida.
C) Antissepsia: remoção, em maior quantidade possível, de microorganismos, de determinado local da pele, feita por meio de
antissépticos.
D) Germicida: é um agente químico que destrói microorganismos, inclusive esporos.
34. As infecções seguem uma evolução progressiva. Ao compreender a cadeia de infecção, o enfermeiro pode intervir para
evitar que as infecções se desenvolvam. Assinale a alternativa que contempla a denominação do intervalo desde o início
dos sinais e sintomas inespecíficos até os sintomas mais específicos.
A) Período de incubação.
B) Estágio prodrômico.
C) Estágio de doença.
D) Convalescença.
35. A seleção do método para desinfetar ou esterilizar um artigo depende do uso pretendido do artigo ou da natureza do artigo.
Com relação ao processo de desinfecção e esterilização, assinale a alternativa CORRETA.
A) A radiação ionizante esteriliza alguns artigos de borracha e de plástico.
B) O gás óxido de etileno é utilizado na esterilização de medicamentos, alimentos e outros artigos sensíveis ao calor.
C) A autoclave é utilizada para esterilizar os instrumentos cirúrgicos, soluções parenterais e curativos cirúrgicos.
D) As substâncias químicas são utilizadas para esterilizar instrumentos e equipamentos, como o termômetro de vidro.
36. São várias as recomendações específicas sobre dieta, constantes na proposta de Estratégia Global para a Promoção da
Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Evitar o equilíbrio energético e o peso saudável.
B) Limitar a ingestão energética procedente de gorduras; substituir as gorduras saturadas por insaturadas e eliminar as
gorduras trans (hidrogenadas).
C) Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, gorduras, cereais integrais, açúcares e leguminosas (feijões).
D) Aumentar a ingestão de açúcar livre e limitar a ingestão de sal (sódio), inclusive o sal iodado.
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37. Com relação aos alimentos saudáveis e às refeições, é CORRETO afirmar:
A) refeições são saudáveis quando preparadas com os mesmos alimentos, compondo refeições monocromáticas e saborosas.
B) é aconselhável evitar o consumo diário de alimentos como cereais integrais, feijões, frutas, legumes e verduras, leite e
derivados e carnes magras, aves ou peixes.
C) a família deve diminuir o consumo de frituras e aumentar os alimentos que contenham elevada quantidade de açúcares,
gorduras e sal.
D) os cereais, de preferência integrais, as leguminosas e as frutas, legumes e verduras, no seu conjunto, devem fornecer mais
da metade (55% a 75%) do total de energia diária da alimentação de uma pessoa.
38. Na ressuscitação cardiopulmonar realizada por profissionais de saúde, é recomendada determinada relação compressãoventilação. Assinale a alternativa que contempla essa relação.
A) 1 (um) socorrista é 30:2 em vítimas de todas as idades (exceto recém-nascido); por 2 (dois) socorristas é 30:2 em adultos e
15:2 em lactentes e crianças.
B) 1 (um) ou 2 (dois) socorristas é 15:2 em todas as vítimas, desde os lactentes (exceto recém-nascido) até adultos.
C) 1 (um) socorrista sempre é 30:2 e por 2 (dois) socorristas sempre é 15:1, exceto em lactentes, que é 5:1.
D) 1 (um) ou 2 (dois) socorristas é 15:2 em adultos e quando tiver somente 1 (um) socorrista a relação é 5:1 em lactentes.
39. Conforme os procedimentos do suporte básico e avançado de vida, realizados por profissionais de saúde, assinale a
alternativa que apresenta como deve ser a ventilação de resgate sem compressões torácicas no adulto.
A) 2 (duas) ventilações de 1 (um) segundo/ventilação.
B) 8 (oito) a 10 (dez) ventilações/minuto.
C) 10 (dez) a 12 (doze) ventilações de resgate por minuto.
D) 12 (doze) a 20 (vinte) ventilações por minuto.
40. O período pós-operatório estende-se desde o momento em que o paciente deixa a sala de cirurgia até a última visita de
acompanhamento no ambiente clínico ou em casa. Durante o período pós-operatório, assinale a alternativa CORRETA
quanto aos cuidados de enfermagem focalizados.
A) Promover o quadro patológico do paciente, cessar a dor, prevenir complicações e realizar educação em saúde.
B) Restabelecer a saúde do paciente, aliviar a dor, promover complicações pós-operatórias e orientar o paciente.
C) Prevenir a saúde do paciente, aliviar a dor, manter os sinais vitais instáveis e realizar o processo de enfermagem.
D) Restabelecer o equilíbrio fisiológico do paciente, aliviar a dor, prevenir complicações e ensinar o autocuidado ao paciente.
41. Nos pacientes pós-operatórios, a infecção do sítio cirúrgico é a infecção hospitalar mais comum, com 67% dessas infecções
ocorrendo dentro da incisão e 33% ocorrendo em um órgão ou espaço em torno do sítio cirúrgico. Múltiplos fatores
colocam o paciente em risco de infecção da ferida, a qual é classificada de acordo com o grau de contaminação. Sobre a
classificação das feridas cirúrgicas, assinale a alternativa CORRETA.
A) Suja: ferida traumática com reparação retardada, tecido desvitalizado, corpos estranhos ou contaminação fecal.
B) Contaminada: entrada nos tratos respiratórios, genitourinário ou orofaríngeo sem contaminação incomum; ruptura menor na
técnica asséptica.
C) Limpa-contaminada: feridas traumáticas abertas recentes, ruptura importante na técnica asséptica.
D) Limpa: sítio não traumático, sem inflamação, com ruptura na técnica asséptica.
42. Trata-se do estudo da distribuição e dos determinantes dos eventos ou padrões de saúde em populações definidas, e da
aplicação deste estudo para controlar problemas de saúde. Considerando o enunciado descrito, assinale a alternativa
CORRETA que contempla esse estudo.
A) Vigilância sanitária.
B) Epidemiologia.
C) Estatística.
D) Bioestatística.
43. De acordo com o calendário básico de vacinação, assinale a alternativa que apresenta a(s) vacina(s) que deve(m) ser
administrada(s) em um recém nascido.
A) Somente a BCG.
B) BCG e vacina contra hepatite tipo B.
C) BCG, vacina contra hepatite A e vacina oral contra poliomielite.
D) Tríplice bacteriana (DTP), vacina contra Haemophilus influenzae tipo B (HIB) e vacina oral contra poliomielite.
44. No Brasil, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica foi instituído em 1975, por intermédio da Lei Federal
nº. 6.529, sendo também criada a obrigatoriedade da notificação compulsória de doenças. Assinale a alternativa que
contempla as doenças de notificação compulsória.
A) Dengue, Tuberculose, Hepatite A, Câncer, Raiva humana.
B) Febre amarela, Leishmaniose visceral, Sarampo, Hipertensão, Diabetes.
C) Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão, Diabetes, Asma.
D) Dengue, Cólera, Poliomielite, Aids, Tétano.
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45. Você está realizando um exame de rotina em uma mulher na 37ª semana de gestação. A pressão arterial é de 110/65 mm
Hg. As dimensões uterinas estão adequadas à idade gestacional, a frequência cardíaca fetal é de 140 batimentos por minuto
e a gestante apresenta um discreto edema nos pés. Você realiza um exame para verificar o tamanho do feto e sua posição.
Assinale a alternativa CORRETA quanto à manobra utilizada.
A) Manobra de Nagele.
B) Manobra de Leopold.
C) Manobra de Bickley.
D) Manobra de Bates.
46. Você está conduzindo um exame de rotina em uma mulher com 24 semanas de gestação. Ela procurou logo atendimento
pré-natal, não apresenta problemas clínicos e, até o momento, vem tendo uma gravidez sem intercorrências. A data da
última menstruação (DUM) tem boa correlação com a idade gestacional. Assinale a alternativa que contempla o que se
espera nessa consulta na 24ª semana.
A) A gestante já sentisse os movimentos do bebê.
B) A altura do fundo do útero fosse de 20 cm.
C) A frequência cardíaca fetal fosse de 60 batimentos por minuto.
D) O útero estivesse antevertido e com um formato piriforme.
47. Uma universitária de 22 anos, sexualmente ativa, procura atendimento com queixa de secreção vaginal. Mantém um
relacionamento monogâmico desde o início da atividade sexual e é casada com o parceiro. Nega infidelidade do parceiro.
Nega febre e calafrios. A secreção é espessa, branca e semelhante a coalho, embora não tenha mau cheiro, e a paciente
refere prurido eventual. Ao exame físico da vagina, você observa uma vulva inflamada e uma mucosa vaginal levemente
avermelhada. A secreção é espessa e branca. Não há hipersensibilidade à movimentação do colo uterino. O útero tem
tamanho normal e não há massas anexiais. Com base nessa informação, qual o diagnóstico mais provável?
A) Vaginose bacteriana.
B) Infecção por Trichomonas vaginalis.
C) Vaginite por Candida.
D) Condiloma acuminado.
48. Uma mulher de 35 anos queixa-se de várias lesões recentes na vagina. Nega problemas clínicos prévios. É sexualmente
ativa, já teve quatro gestações e deu à luz duas crianças. Durante a vida, já teve mais de 10 parceiros sexuais. Atualmente,
está divorciada, porém envolvida em um novo relacionamento, cuja história sexual pregressa desconhece. Ao exame físico
da vagina externa, observam-se lesões semelhantes a couve-flor, disseminadas pelos grandes lábios. As lesões são indolores
à palpação e a maior delas tem 1 cm de diâmetro. O restante do exame pélvico não chama a atenção e não há secreção
vaginal. Com base nessa informação, qual o diagnóstico mais provável?
A) Cistos epidermóides.
B) Verrugas venéreas (condiloma acuminado).
C) Herpes genital.
D) Cancro sifilítico.
49. A Organização Mundial de Saúde classifica o aleitamento materno em diversas categorias. De acordo com esta
classificação, assinale a alternativa que contempla a denominação da situação em que a criança recebe somente leite
materno, direto ao seio ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas
ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos.
A) Aleitamento materno exclusivo.
B) Aleitamento materno predominante.
C) Aleitamento materno.
D) Aleitamento materno complementado.
50. Quanto ao crescimento e desenvolvimento da criança, o Ministério da Saúde incluiu no cartão da criança uma seleção de
marcos do desenvolvimento de crianças menores de 5 anos, considerando que há uma fase em que o bebê gosta de brincar
com os pais e irmãos; às vezes “estranha” pessoas de fora, e começa a se arrastar ou engatinhar, podendo até mesmo se pôr
de pé; e não gosta de ficar sozinho. Assinale a alternativa que apresenta a faixa etária da fase descrita.
A) 2 a 4 meses.
B) 4 a 6 meses.
C) 6 a 9 meses.
D) 1 ano a 1 ano e 6 meses.
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51. As doenças próprias da infância ocorrem, predominantemente, nos primeiros 5 ou 10 anos de vida, estando entre estas a
varicela. Assinale a alternativa CORRETA quanto à caracterização dessa patologia.
A) Doença infectocontagiosa aguda, causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A.
B) Doença transmitida por gotículas de saliva ou pelo exsudato das lesões ativas, não contagiosa pelas crostas, quando em sua
fase final.
C) Doença transmitida por gotículas de saliva ou pelo exsudato das lesões ativas, contagiosa pelas crostas, quando em sua fase
final.
D) Doença transmitida de forma direta pelo contato com as crostas na fase final.
52. É uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa, que lesa o trato respiratório, produzindo tosse espasmódica
característica. Assinale a alternativa que contempla essa patologia.
A) Coqueluche.
B) Pneumonia.
C) Asma.
D) Escarlatina.
53. Segundo a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), no Módulo Avaliar e Classificar a Criança de 2
meses a 5 anos de idade, há três tipos de classificações possíveis para a desidratação numa criança com diarréia. Portanto,
quando uma criança está com diarréia há dois dias, apresentando pelo menos dois dos seguintes sinais: inquietação,
irritação; olhos fundos; bebe avidamente, com sede; ao sinal da prega, a pele volta lentamente ao estado anterior. Essa
descrição deve ser classificada como:
A) sem desidratação.
B) desidratação.
C) desidratação grave.
D) desidratação persistente.
54. Na Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), uma criança com tosse ou dificuldade para respirar é
avaliada verificando há quanto tempo está com esses sintomas, além da presença de sibilância ocasional ou frequente;
respiração rápida; tiragem subcostal e estridor. Diante desses dados, uma criança que chega à unidade de saúde
apresentando qualquer sinal geral de perigo ou tiragem subcostal ou estridor em repouso deve ser classificada em:
A) pneumonia grave ou doença muito grave.
B) pneumonia.
C) não é pneumonia.
D) asma.
55. A Enfermagem Gerontológica ou Geriátrica é o campo da Enfermagem que se especializa no cuidado dos idosos. Com
relação os aspectos físicos do envelhecimento é CORRETO afirmar:
A) as alterações no sistema respiratório relacionadas à idade afetam a capacidade e as funções pulmonares. A menor eficiência
da tosse, a atividade ciliar reduzida e o espaço morto respiratório aumentado tornam a pessoa idosa mais vulnerável às
infecções respiratórias.
B) a cardiopatia é a principal causa de morte no idoso, devido à redução dos depósitos de cálcio e de gordura nas paredes
arteriais, aumentando a elasticidade das artérias cardíacas.
C) com o envelhecimento, ocorrem alterações que afetam a função e a aparência da pele, tais como: aumento do tecido
adiposo subcutâneo, a pigmentação dos pelos diminui, a epiderme e a derme tornam-se mais grossas.
D) com o envelhecimento, no sistema musculoesquelético, ocorre o aumento excessivo da densidade óssea.
56. A Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Com base nessa Lei, é
CORRETO afirmar:
A) a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo somente a ele prover as condições indispensáveis para a
promoção da saúde.
B) o dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
C) 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.
D) o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público constitui a Estratégia de Saúde da Família.
57. A Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre:
A) a saúde como um direito do homem e dever do estado.
B) a assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada
das ações assistenciais e das atividades preventivas.
C) a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional, e outras entidades representativas da sociedade civil,
para a definição e o controle dos padrões éticos para a pesquisa, ações e serviços de saúde.
D) a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde.
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58. A Portaria nº. 648, de 28 de março de 2006, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). O capítulo II das Especificidades da Estratégia de Saúde da Família tem nos princípios
gerais que a Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde. Constitui EXCEÇÃO aos princípios gerais da atenção básica:
A) desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação, realizados com base no diagnóstico situacional e
tendo como foco a família e a comunidade.
B) ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família
atuam.
C) atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde, de
maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo,
mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população.
D) evitar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o
desenvolvimento de parcerias.
59. A Norma Operacional da Assistência à Saúde n°. 01/2002 (NOAS-SUS n°. 01/02) resulta do contínuo movimento de
pactuação entre os três níveis de gestão, visando ao aprimoramento do Sistema Único de Saúde, estabelecendo a
organização dos serviços de média e alta complexidade. Compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e
hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a
disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico,
que não justifique a sua oferta em todos os municípios do país. Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a
NOAS-SUS n°. 01/2002, o serviço a que se refere essa definição.
A) Atenção de baixa complexidade.
B) Atenção de média complexidade.
C) Atenção de alta complexidade.
D) Atenção de extrema complexidade.
60. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado sob diretrizes. Assinale a alternativa que contempla essas
diretrizes.
A) Centralização e atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
B) Centralização e atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
C) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
D) Descentralização, atendimento coletivo e imposição da comunidade.
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