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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ENFERMEIRO AMBULATORIAL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A infiltração é causada pelo deslocamento do acesso 

venoso da veia ou pela perfuração da veia. Sobre 

esse risco da terapia endovenosa, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

I. Entre os sinais e sintomas clássicos encontramos: 

edema no local e ao redor, desconforto, sensação de 

compressão local, aumento da infusão, aumento da 

temperatura da pele ao redor do local, fluxo do 

retorno do sangue ausente e branqueamento da 

pele. 

II. Entre as intervenções de enfermagem encontra-se a 

interrupção da infusão e retirada do dispositivo, 

aplicação de compressas frias para ajudar no 

sangramento, elevar o membro, reiniciar a infusão 

abaixo do local de infiltração e documentar as 

condições do paciente e suas intervenções. 

III. Entre as prevenções deve-se verificar com 

frequência o local da infusão venosa, em especial 

quando se usa bomba de infusão, não cobrir a área 

acima do local com esparadrapo e ensinar o paciente 

a comunicar a dor, desconforto ou edema. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta 

B) As afirmativas II e III estão corretas 

C) Apenas a afirmativa III está correta 

D) Todas estão corretas 

 

22) Sobre o exame do pescoço assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Ao examinar o pescoço deve-se observar seu 

tamanho, que varia conforme o biótipo, e sua 

simetria. 

B) A posição deverá ser vertical com o paciente 

sentado. 

C) As alterações da postura, como inclinações, podem 

ser decorrentes de contraturas ou paralisias da 

musculatura ou artrite da coluna cervical. 

D) Nos processos inflamatórios agudos das meninges, a 

musculatura anterior do pescoço se contrai e a 

posterior se relaxa, causando rigidez da nuca, sinal 

propedêutico importante para o diagnóstico.  

23) A Lei Nº 2.604/55, de 17 de setembro de 1955, 

regula: 

 

A) O exercício da enfermagem profissional, tendo no 

Art. 3º as atribuições do enfermeiro, além do 

exercício da enfermagem: direção dos serviços de 

enfermagem nos estabelecimentos hospitalares e de 

saúde pública; participação do ensino em escolas de 

enfermagem; direção de escolas de enfermagem e 

participação de bancas examinadoras de práticas de 

enfermagem. 

B) Regulamenta o exercício da enfermagem e suas 

funções auxiliares no território nacional, tendo no Art. 

1ª a afirmação que poderão exercer a enfermagem e 

suas funções auxiliares, em qualquer território 

nacional, os portadores de título de enfermeiro, 

obstetriz e auxiliar de enfermagem. 

C) A criação dos Conselhos Federal de Enfermagem 

(COFEN) e Conselhos Regionais de Enfermagem 

(COREN), constituindo em seu conjunto uma 

autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social e dá outras providências. 

D) A autorização para execução de tarefas elementares 

de enfermagem pelo pessoal sem formação 

específica regulada em Lei, estabelece critérios para 

esta finalidade e dá outras providências. 

 

24)  O sinal de Romberg identifica: 

 

A) Utilizado para identificar lesão esplênica  

B) Utilizado para identificar lesão hepática grave 

C) Utilizado para identificar desequilíbrio devido lesão 

do cerebelar, vestibular ou cordão posterior. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

25) Sobre a avaliação do pulso indique a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) O pulso é uma onda recorrente de sangue, criada 

pela contração do ventrículo direito, podendo ser 

palpado no ponto em que a artéria passa sobre o 

osso sobre tecido firme. 

B) Em adultos e crianças com mais de 3 anos de idade, 

a artéria radial no punho é o local mais comum de 

palpação. 

C) O polegar é contra indicado pelo fato de ter o próprio 

pulso, o qual pode ser confundido com a pressão do 

paciente. 

D) A frequência normal em neonatos é de 120 a 140 

bpm. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) Frederick W. Taylor, o ―pai da administração 

científica‖, foi um engenheiro mecânico nas fábricas 

Midvale and Bethlehem Steel na Pensilvânia do final 

do século XIX. A frustação diante do que ele chamou 

de ―vadiagem sistemática‖, em que trabalhadores 

atingiam padrões mínimos, trabalhando o mínimo 

possível, levou-o a postular que se os operários 

aprendessem a ―única melhor forma de realizar uma 

tarefa‖, a produtividade aumentaria. Assim, diante 

dessas informações, analise as afirmativas abaixo 

sobre os quatros princípios predominantes por Taylor 

e assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Se substituir os meios empíricos tradicionais da 

organização por métodos científicos o trabalho 

poderia ser executado de maneira científica 

promovendo maior eficiência de tempo e energia. 

B) Um sistema científico de administração de 

funcionários precisa ser estabelecido para que os 

operários possam ser contratados, treinados e 

promovidos com base em sua competência e em 

suas capacidades técnicas. 

C) Taylor afirma que os operários deveriam ser capazes 

de entender seu lugar na organização, bem como 

sua forma de contribuir para a produtividade geral, 

assim recompensar mediantes incentivos financeiros 

é o erro mais comum e só atrapalha o nível de 

produção.  

D) A relação entre administradores e trabalhadores 

deveria ser coorperativa e interdependente, e o 

trabalho partilhado de maneira igualitária.  

 

27) Existe um dilema diastólico em relação ao 4º e 5º 

som de Korotkoff. Sobre a temática da última 

publicação da American Heart Association, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) O 4º som refere-se exclusivamente a pausa sistólica 

e início diastólico em adultos, crianças ou bebês. 

B) Não existe diferença em mmHg entre o 4º e 5º som 

de Korotkoff, por isso a dúvida em qual representa a 

pressão diastólica. 

C) A associação acredita que o quinto som seja o que 

mais se aproxima da pressão diastólica obtida pelo 

monitoramento direto intra-arterial, sendo 

reconhecido com mais facilidade por profissionais da 

saúde. 

D) O quinto som Korotkoff é considerado a pressão 

diastólica em crianças e bebês.  

 

 

 

28) Sobre a investigação da pressão arterial assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) A pressão arterial poderá ser aferida de maneira 

direta (de forma invasiva) ou indiretamente (de forma 

não invasiva), sendo no primeiro, necessário 

internação em uma unidade de terapia intensiva. 

B) O ideal é que a largura do manguito seja 40% da 

circunferência ou 20% a mais que o diâmetro do 

ponto médio do membro, devendo ficar em uma 

pressão média, pois apertado demais, causa níveis 

altos de pressão arterial e frouxos os resultados 

serão falsamente baixos. 

C) Não necessita realizar a medida da aferição da 

pressão arterial nos dois membros, apenas em 3% 

dos pacientes hipertensos existe uma diferença 

irrisória de 4mmHg entre os membros.  

D) A medida frequente da pressão arterial é 

fundamental após lesão grave, cirurgias ou anestesia 

durante doença ou condição que ameace a 

estabilidade cardiovascular. 

 

29) Entre os principais distúrbios das funções 

cerebelares superiores, podemos encontrar os de 

linguagem, os quais afetam a comunicação do 

indivíduo com o mundo ao seu redor. Existem 

alterações relacionadas à fala, tais como dislalia e 

disartria, sendo ambas, alterações de articulação das 

palavras. A dislexia trata-se da dificuldade em 

aprender a ler e afasia a incapacidade de expressão 

da linguagem. Sobre essa temática, analise os itens 

abaixo e marque a opção verdadeira. 

 

I. Afasia motora ou verbal classicamente conhecida 

como afasia de Brocca é caracterizada pela 

dificuldade de se expressar pela fala ou pela escrita, 

decorrente de lesão do opérculo frontal e da área 

motora adjacente ou hemisfério cerebral esquerdo. 

II. Afasia global é caracterizada pela repetição de 

vocábulos (parafaxia), acompanhadas de 

dificuldades na escrita. 

III. Afasia amnésia é decorrente da incapacidade de 

nomear objetos, ainda que o conhecimento de sua 

utilidade seja preservado. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

D) Apenas a afirmativa II está correta. 
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30) 25. Mais de 80% dos pacientes exigem alguma forma 

de terapia IV. Embora os enfermeiros, possivelmente, 

não precisem inserir todos os tipos de acessos IV, 

são porém os responsáveis por sua manutenção e 

pela preservação de complicações durante a terapia 

do paciente. Em relação a temática analise os itens a 

seguir e marque a alternativa correta. 

 

I. Os fatores escolhidos na escolha de um tipo 

especifico de terapia IV incluem finalidades e 

duração da terapia, condições das veias do paciente, 

seu diagnóstico, idade e história de saúde. 

II. Na terapia venosa central, um método utilizado para 

pacientes que necessitam de grandes volumes de 

líquidos, solução hipertônica, substância cáustica ou 

solução para nutrição parenteral altamente calórica, a 

administração ocorre por meio de uma veia central, 

como a subclávia ou a jugular interna ou externa. 

III. Dispositivos implantados de acesso vascular 

constituem uma variação da infusão venosa central. 

A solução infundida entra na veia por um dispositivo 

implantado cirurgicamente, em geral, na bolsa 

subcutânea. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta 

B) Apenas a afirmativa II está correta 

C) As afirmativas II e III estão corretas 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

31) 29. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os 

cuidados de enfermagem em transfusões 

sanguíneas: 

 

A) Confirmar a identidade do paciente, usando 

identificadores, conforme a política da instituição e 

explicar o procedimento ao paciente.  

B) Explicar possíveis sintomas de reação à transfusão 

(calafrios, exantema, febre, dor na porção inferior das 

costas, tontura ou sangue na urina) 

C) Registrar os sinais vitais iniciais e finais do paciente. 

D) Obter o concentrado de hemácias no banco de 

sangue 1 hora antes do início da transfusão, 

verificando a presença de grumos nas hemácias, 

bolhas gasosas e material estranho. 

 

32) Identifique uma patologia que foge à exceção de 

todas as doenças possivelmente adquiridas por 

pacientes e profissionais da saúde em instituições de 

assistência à saúde encontramos: 

 

A) Hepatites 

B) Gripe (Influenza) 

C) Rubéola 

D) HPV 

33) Sobre a administração de medicamentos 

quimioterápicos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Poderá ser administrado por qualquer profissional da 

enfermagem que tenha realizado um curso de 

atualização com a carga horária de no mínimo 120h. 

B) A Infusion Nurses Society recomenda que o 

Enfermeiro que administre antineoplásicos conheça a 

classificação dos fármacos, cálculo das doses, 

métodos de administração, reações adversas, ações 

e efeitos adversos dentre outros cuidados. 

C) Medicamentos quimioterápicos só poderão ser 

administrados por via endovenosa, intra-tecal e oral. 

D) Antes da administração deve ser revisados a terapia 

prescrita, a avaliação do paciente, dados 

laboratoriais e a prescrição do medicamento ser 

validada por dois médicos.  

 

34) Sobre as vantagens na utilização de cateter sobre a 

agulha (jelco) em relação ao cateter com abas e 

agulhas de aço (scalp), assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Mais confortável para o paciente 

B) Perfuração acidental menos provável 

C) Ideal para a administração em bolus e de 

medicamentos não irritantes. 

D) Terapia de longo prazo para pacientes ativos e 

agitados. 

 

35) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional e à defesa dos direitos e interesses da 

categoria e da sociedade, são medidas descritas pelo 

Código de Ética de Enfermagem como: 
 

A) Direitos dos profissionais de Enfermagem. 

B) Deveres dos profissionais de Enfermagem. 

C) Responsabilidades dos profissionais de Enfermagem. 

D) Proibições dos profissionais de Enfermagem. 

 

36) Das relações com as pessoas, família e coletividade, 
são responsabilidades dos profissionais de 
enfermagem, EXCETO: 

 
A) Prestar adequadas informações à pessoa, família e 

coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca da assistência de 
enfermagem.  

B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa, família e coletividade. 

C) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam 
o direito da pessoa ou de seu representante legal, de 
tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, 
conforto e bem estar.  

D) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do 
ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas 
situações de morte e pós-morte. 
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37) Com relação às normas básicas de higiene pessoal 

associadas a biossegurança para enfermagem, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) Cabelos longos são mantidos presos durante os 

trabalhos. 

B) As unhas são mantidas limpas e curtas, não 

ultrapassando a ponta dos dedos. 

C) Usa-se exclusivamente sapatos fechados nos 

ambientes de saúde 

D) O ideal é usar lentes de contato ao invés de óculos 

em ambientes de saúde. 

 

38) Analise as afirmativas sobre a lavagem das mãos e 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Para manipular materiais potencialmente infectantes e 

substâncias químicas utiliza-se luvas de proteção. Isto, 

no entanto, não elimina a necessidade de lavar as 

mãos regularmente e de forma correta. Na maioria dos 

casos, lavar bem as mãos com água e sabão é 

suficiente para a descontaminação, mas em situações 

de maior risco é recomendada a utilização de sabão 

germicida.  

II. Nos ambientes de saúde, as torneiras são, 

preferencialmente, acionadas com o pé ou outro tipo 

de acionamento automático. Não estando disponíveis 

estes dispositivos, usa-se papel toalha para fechar a 

torneira a fim de evitar a contaminação das mãos 

lavadas. O ato de lavar as mãos com água e sabão, 

através de técnica adequada, objetiva remover 

mecanicamente a sujidade e a maioria da flora 

transitória da pele. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

39) O sistema informatizado de saúde indicado para 

Acompanhamento dos agravos sob notificação, 

surtos, epidemias é o: 

 

A) SIA. 

B) SINASC. 

C) SINAN. 

D) SIM. 

 

40) O trabalho intelectual da mente que envolve 

raciocínio e autodisciplina no uso de habilidades 

particulares do enfermeiro é denominado: 

 

A) Pensamento reflexivo. 

B) Pensamento crítico. 

C) Metacognição. 

D) Julgamento intencional. 

 

41) O processo de trabalho é constituído por alguns 

componentes, a saber: objetos, agentes, 

instrumentos, finalidades, métodos e produtos. Sobre 

os agentes é INCORRETO afirmar: 

 

A) São constituídos pelos seres humanos que 

transformam a natureza, que realizam o trabalho.  

B) Tomam o objeto de trabalho, intervêm, mas não 

devem alterá-los, para produzir um artefato ou um 

serviço.  

C) Há a intenção de transformar a natureza em algo 

que, para eles, tem um significado especial.  

D) Na enfermagem, os agentes são os enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 

42) Reconhecer diferenças e semelhanças entre coisas 

ou situações, e distinguir cuidadosamente se é 

categoria ou posição (intensidade), é a competência 

de enfermagem denominada: 

 

A) Análise. 

B) Aplicação de padrões. 

C) Discriminação. 

D) Predição. 

 

43) O paciente especial ou da área psiquiátrica, com 

intercorrência clínica ou cirúrgica associada, deve ser 

classificado um nível acima no SCP, iniciando-se 

como: 

 

A) Pacientes de cuidados mínimos. 

B) Pacientes de cuidados intermediários. 

C) Pacientes de cuidados semi-intensivos. 

D) Pacientes de cuidados intensivos. 

 

44) Infecção continuada de um agente, danificando as 

vilosidades, e/ou uma regeneração inadequada dos 

eritrócitos devido à desnutrição crônica. Pode 

apresentar-se sob a forma de diarreia aquosa ou 

disenteria, são indicativos de: 

 

A) Diarreia aguda. 

B) Diarreia crônica. 

C) Diarreia persistente. 

D) Diarreia intermitente. 

 

45) O forte impulso para urinar que pode acompanhar ou 

não a polaciúria, é denominado: 

 

A) Poluria. 

B) Urgência miccional. 

C) Disuria. 

D) Enurese. 
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46) Os principais eventos clínicos onde a disúria pode 

estar presente são, EXCETO: 

 

A) Infecção do trato urinário baixo (bacteriúria 

assintomática, cistite, prostatites, uretrites).  

B) Infecções do trato urinário alto (pielonefrite aguda). 

C) Litíase renal. Vaginites. Traumatismo genitourinário.  

D) Uso de diuréticos. Irritantes uretrais. 

 

47) Com relação ao exame físico do Fígado, responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(__) O fígado habitualmente não ultrapassa 2 cm do 

rebordo costal direito.  

(__) Quando ultrapassa 2 cm, pode haver uma 

hepatomegalia (tamanho aumentado do fígado) ou 

uma ptose hepática (na qual o fígado não se 

encontra aumentado, mas está deslocado para baixo, 

por exemplo, devido a um enfisema pulmonar, o qual 

aumenta a área do pulmão e o desloca para baixo). 

(__) A diferença entre um fígado aumentado e um em 

ptose pode ser determinada pela hepatimetria 

realizada na percussão. A palpação do fígado 

também é útil para verificar a sua textura, que 

costuma ser lisa, mas pode ser arredondada em 

fígados congestos, ser nodulosa no caso da cirrose 

ou apresentar-se granulosa no caso de neoplasias. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) F – V – F. 

 

48)  estilo de liderança que favorece a centralização do 

poder, enfraquece as iniciativas individuais e 

promove o comportamento dependente e submisso 

dos membros do grupo, são características do líder: 

 

A) laissez-faire; 

B) paternalista; 

C) autocrático; 

D) democrático. 

 

49) De acordo com o dimensionamento do pessoal de 

enfermagem, na composição do quadro funcional em 

uma instituição de saúde, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O paciente com demanda de cuidados intensivos 

deverá ser assistido em unidade com infraestrutura 

adequada e especializada para este fim; 

B) O paciente crônico, com idade superior a 60 anos, 

sem acompanhante, classificado pelo Sistema de 

Classificação do Paciente com demanda de 

assistência intermediária ou semi-intensiva deverá 

ser acrescido de 0,5 às horas de Enfermagem; 

C) Deve ser garantida a autonomia do enfermeiro nas 

unidades assistenciais, para dimensionar e gerenciar 

o quadro de profissionais de enfermagem; 

D) Para berçário e unidade de internação em pediatria, 

caso não tenha acompanhante, a criança menor de 

seis anos e o recém-nascido devem ser classificados 

com necessidades de cuidados intensivos. 

 

50) Assinale a alternativa que corresponde ao 2º período 

do parto: 

 

A) dequitação; 

B) secundamento; 

C) expulsão; 

D) dilatação. 

 

51) O teste apgar é usualmente realizado no primeiro e 

no quinto minuto de vida, logo após o nascimento 

completo (excluindo o cordão umbilical e placenta) e 

desobstrução das vias aéreas superiores. O exame 

avalia aspectos do neonato, EXCETO:  

 

A) esforço respiratório; 

B) pressão arterial;  

C) tônus muscular; 

D) coloração da pele. 

 

52) Deve estar baseado num suporte teórico que oriente 

a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos 

de enfermagem e o planejamento das ações ou 

intervenções de enfermagem: 
 

A) Sistematização da assistência; 

B) Código de ética; 

C) Processo de Enfermagem; 

D) Lei do exercício profissional. 

 

53) O Enfermeiro exerce todas as atividades de 

enfermagem, cabendo-lhe privativamente, EXCETO: 

 

A) Direção do órgão setorial integrante da estrutura 

básica da instituição de saúde, pública e privada, e 

chefia hospitalar;  

B) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de enfermagem; 

C) Organização e direção dos serviços de enfermagem 

e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 

empresas prestadoras desses serviços;  

D) Prescrição da assistência de enfermagem. 
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54) Representado pelo símbolo internacional de 

presença de radiação ionizante (trifólio de cor 

magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos 

pretos, acrescido da expressão REJEITO 

RADIOATIVO, a identificação dos sacos de 

armazenamento e dos recipientes de transporte 

poderá ser feita por adesivos no grupo: 

 

A) grupo C; 

B) grupo E; 

C) grupo B; 

D) grupo A. 

 

55) Consiste na aplicação de método, técnica ou 

processo que modifique as características dos riscos 

inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o 

risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou 

de dano ao meio ambiente: 

 

A) fusão; 

B) transporte; 

C) armazenamento; 

D) tratamento. 

 

56) Assinale a alternativa de acordo com a Tríade de 

Charcot, que são sinais e sintomas que levam à 

suspeição do diagnóstico de colangite, processo de 

infecção das vias biliares: 

 

A) sudorese, bradipneia e dor abdominal; 

B) sudorese, proteinúria e cefaleia; 

C) icterícia, dor abdominal e febre com calafrios; 

D) proteinúria, hipercapnia e febre. 

 

57) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível 

médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 

trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 

participação no planejamento da assistência de 

Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, EXCETO:  

 

A) Participar da programação da assistência de 

Enfermagem;  

B) Executar ações assistenciais de Enfermagem, 

inclusive as privativas do Enfermeiro; 

C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 

Enfermagem em grau auxiliar;  

D) Participar da equipe de saúde. 

58) É o processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde doença, para 

determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado: 

 

A) diagnóstico de enfermagem; 

B) implementação; 

C) histórico de enfermagem; 

D) avaliação de enfermagem. 

 

59) Refere-se a descrição sistematizada dos passos a 

serem dados para a realização das ações 

componentes de uma atividade, na sequência de 

execução:  

 

A) regimento; 

B) rotina; 

C) tarefa; 

D) atividade. 

 

60) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem, é considerada circunstância 

agravante: 

 

A) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 

B) Realizar atos sob coação e/ou intimidação; 

C) Realizar ato sob emprego real de força física; 

D) Ter confessado espontaneamente a autoria da 

infração. 

 

 


