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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.
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12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.

Página 7

Prefeitura Municipal de Criciúma

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Com relação aos procedimentos e às condutas para a abordagem a usuários que procuram os
serviços de saúde com vistas a realizar testes de HIV
e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST),
assinale a alternativa correta.

18. O teste do reflexo vermelho serve para avaliação
da acuidade visual da criança, devendo ser realizado:

a. ( X ) A abordagem consentida de pessoas que
procuram os serviços de saúde com vistas a
realizar testes de HIV e outras DST e não retornam para conhecer os resultados dos exames
deverá limitar-se ao convite para o comparecimento ao serviço de saúde.
b. ( ) A abordagem consentida, a ser executada
apenas por enfermeiros capacitados para essa
ação, deve ser realizada junto aos usuários que
não compareceram para receber os resultados
dos testes realizados para HIV e outras DST.
c. ( ) A abordagem consentida, a ser executada apenas por médicos capacitados para essa ação,
deve ser realizada junto aos usuários que não
compareceram para receber os resultados dos
testes realizados para HIV e outras DST.
d. ( ) O contato para comparecimento ao serviço de
saúde deve ser realizado diretamente com o
usuário ou alguém da família, mesmo que não
tenha sido autorizado pelo mesmo.
e. ( ) A abordagem consentida, para os casos em
que não houver o comparecimento à consulta
agendada para o conhecimento dos resultados,
deverá ser realizada após 30 dias da referida
falta.

b.

17. A Escala de Braden deve ser utilizada exclusivamente pelo enfermeiro e serve para classificar o
paciente que está em risco de desenvolver:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

edemas.
lesão renal.
hemorragias.
tromboflebites.
úlcera por pressão.
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a. (

c.

d.

e.

) na primeira consulta do recém-nascido na
atenção básica e repetido aos 4 e 6 meses e
na consulta dos 12 meses de idade.
( X ) na primeira consulta do recém-nascido na
atenção básica e repetido aos 4, 6 e 12 meses
e na consulta dos 2 anos de idade.
( ) na primeira consulta do recém-nascido na
atenção básica e repetido aos 6 meses e na
consulta dos 12 meses de idade.
( ) na primeira consulta do recém-nascido na
atenção básica e repetido aos 6 e 12 meses e
na consulta dos 2 anos de idade.
( ) na primeira consulta do recém-nascido na
atenção básica e repetido aos 12 meses e na
consulta dos 4 anos de idade.

19. Quanto aos fatores que afetam a medida da pressão sanguínea, tornando-a falsamente alta, assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) Manguito demasiadamente estreito e colocado muito frouxo, braço posicionado abaixo
do nível do coração, manguito insuflado
seguidamente sem deixar sair todo o ar.
b. ( ) Manguito demasiadamente estreito e colocado muito apertado, braço posicionado
abaixo do nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
c. ( ) Manguito demasiadamente largo e colocado
muito apertado, braço posicionado abaixo do
nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
d. ( ) Manguito demasiadamente largo e colocado
muito apertado, braço posicionado acima do
nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
e. ( ) Manguito demasiadamente largo e colocado
muito frouxo, braço posicionado abaixo do
nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
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20. O trabalho infantil é uma das formas de violência
contra as crianças.

22. Os fatores de risco e de vulnerabilidade para a
ocorrência de acidentes são divididos em:

Assim, no Brasil, ele é proibido:

a. ( ) institucionais, familiares, de risco e urbanísticos.
b. ( X ) intrapessoais, interpessoais, institucionais e
culturais.
c. ( ) interpessoais, intrapessoais, institucionais e de
risco.
d. ( ) intrapessoais, urbanísticos, culturais e
institucionais.
e. ( ) culturais, institucionais, de risco e relacionados à idade.

a. ( ) a menores de 10 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dessa idade.
b. ( ) a menores de 12 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10 anos de idade.
c. ( ) a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 12 anos de idade.
d. ( X ) a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade.
e. ( ) a menores de 18 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 16 anos de idade.

21. Com relação à classificação de risco conforme o
Sistema de Triagem de Manchester, assinale a alternativa correta:
a. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência são
orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, visando selecionar os
que possuem maior prioridade. A cor laranja
classifica o atendimento como urgente.
b. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência
são orientados pelos sinais e sintomas e diagnóstico médico para selecionar os pacientes
com maior prioridade. A cor laranja classifica o
atendimento como urgente.
c. ( X ) Os atendimentos nos serviços de urgência são
orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, visando selecionar os
que possuem maior prioridade. A cor amarela
classifica o atendimento como urgente.
d. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência
são orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, visando selecionar
os que possuem maior prioridade. A cor azul
classifica o atendimento como pouco urgente.
e. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência são
orientados pelos sinais e sintomas e diagnóstico médico para selecionar os pacientes com
maior prioridade. A cor vermelha classifica o
atendimento como muito urgente.

23. O ofidismo se constitui, dentre os acidentes por
animais peçonhentos, o mais frequente e de maior
gravidade.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(

(

(

) O soro ou antiveneno utilizado nos casos de
mordedura de cobra deve ser específico para
cada tipo de cobra.
) A via de administração é a intramuscular,
devendo-se prestar atenção para a ocorrência
de manifestações alérgicas.
) No caso de reações imediatas, a enfermagem
deve ficar atenta aos sinais e sintomas, mas a
soroterapia não deve ser interrompida.
) A hidratação endovenosa deve ser iniciada
precocemente para prevenir a insuficiência
renal aguda.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–F
V–F–V–F
V–F–F–V
F–V–V–F
F–V–F–V
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24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à lavagem gástrica.
( ) É indicada no tratamento de intoxicações
exógenas, para esvaziar o estômago, quando
do preparo para exames endoscópicos, bem
como nos casos de ingestão de substâncias
corrosivas.
( ) Em crianças utiliza-se soro fisiológico a 0,9%
aquecido para evitar hipotermia.
( ) O enfermeiro deve estar atento à alteração
do nível de consciência e monitorar os sinais
vitais pois pode haver diminuição da frequência cardíaca devido à resposta vagal.
( ) A introdução da sonda pode levar a riscos
como pneumonia aspirativa, laringoespasmo
e desequilíbrio hídrico e eletrolítico, entre
outros.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–F–V–V
V–F–V–F
V–F–F–F
F–V–V–V
F–F–V–V

25. Denomina-se enterobíase:
a. ( ) parasitose da pele causada por um ácaro cuja
penetração deixa lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos.
b. ( X ) manifestação intestinal causada por helminto,
cuja principal característica é o prurido retal,
frequentemente noturno.
c. ( ) infecção causada por parasito trematódeo
digenético, cuja sintomatologia clínica
depende do estágio de evolução do parasito.
d. ( ) doença parasitária intestinal, frequentemente
assintomática, que apresenta alterações cutâneas secundárias à penetração das larvas na
pele.
e. ( ) infecção por protozoário que atinge, principalmente, a porção superior do intestino
delgado.
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26. Em relação ao calibre das agulhas e a aplicação
para administração de medicação intramuscular em
crianças, recomenda-se:
a. ( X ) o local de aplicação de escolha é o vasto lateral da coxa, e o calibre 25X6, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para
a tomada de decisão.
b. ( ) o local de aplicação de escolha é o dorso-glúteo, e o calibre 25X7, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para a
tomada de decisão.
c. ( ) o local de aplicação de escolha é o vasto lateral da coxa, e o calibre 30X7, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para
a tomada de decisão.
d. ( ) o local de aplicação de escolha é o deltoide, e
o calibre 25X8, sendo que a avaliação clínica
da criança é imprescindível para a tomada de
decisão.
e. ( ) o local de aplicação de escolha é o vasto
anterior da coxa, e o calibre 20X6, sendo que
a avaliação clínica da criança é imprescindível
para a tomada de decisão.

27. Com relação à administração de insulina, assinale
a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A via de administração usual da insulina é a
via instramuscular, mas a insulina regular também pode ser aplicada por vias subcutânea
e intramuscular, em situações que requerem
um efeito clínico imediato.
( ) A aplicação subcutânea pode ser realizada
nos braços, abdômen, coxas e nádegas, sendo
que a absorção é mais rápida nos braços e
mais lenta nas coxas e nádegas.
( ) A aplicação intramuscular pode ser realizada
nos braços, abdômen, coxas e nádegas, sendo
que a velocidade de absorção é mais rápida
nos braços e mais lenta nas coxas e nádegas.
( ) A aplicação subcutânea pode ser realizada
nos braços, abdômen, coxas e nádegas, sendo
que a velocidade de absorção é mais rápida
no abdômen e coxas e mais lenta nas nádegas.
( X ) A via de administração usual da insulina é a
via subcutânea, mas a insulina regular também pode ser aplicada por vias intravenosa
e intramuscular, em situações que requerem
um efeito clínico imediato.
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28. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação às feridas e aos curativos.
( ) As características de um curativo ideal são:
manter alta umidade na interface da ferida/
cobertura; remover o excesso de exsudação;
permitir a troca gasosa; fornecer isolamento
térmico; ser impermeável a bactérias; estar
isento de partículas e tóxicos contaminadores
e permitir a troca sem provocar trauma.
( ) Os tipos de coberturas de curativos são: passivo que só protege e cobre a ferida; interativo
que proporciona um microambiente ideal
para o processo de cura e bioativo que resgata ou estimula a liberação de substâncias
durante o processo de cura.
( ) Consideramos uma ferida como aguda
quando há desvio na sequência do processo
cicatricial fisiológico, caracterizando-se mais
por respostas proliferativas do que exsudativas.
( ) As feridas ulcerativas são provocadas acidentalmente por agentes mecânicos como prego,
espinho e pancadas; físicos como temperatura, pressão e eletricidade; químicos como
ácidos e soda caústica; e biológicos como
contato com animais, penetração de parasitas.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–V–V
F–F–V–V

29. Com relação aos princípios doutrinários do
Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa
correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Integralidade: todo cidadão é igual perante
o SUS e será atendido e acolhido conforme
as suas necessidades. Os serviços de saúde
devem reconhecer e acolher as diferenças,
trabalhando para atender às diferentes necessidades, com respostas rápidas e adequadas.
( ) Equidade: As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para a
proteção, recuperação e reabilitação da saúde
dos brasileiros. Os serviços de saúde devem
atender o indivíduo como um ser humano
submetido às mais diferentes situações de
vida que o levam a adoecer e a morrer.
( X ) Universalidade: todas as pessoas têm direito
à saúde, independentemente de cor, raça e
religião. A saúde é direito de cidadania e dever
dos governos municipais, estaduais e federal.
( ) Universalidade: todas as pessoas têm direito
à saúde, independentemente de cor, raça e
religião. A saúde é direito de cidadania e dever
dos governos estaduais e federal.
( ) Equidade: as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para a
proteção, recuperação e reabilitação da saúde
dos brasileiros. Os serviços de saúde municipais e estaduais são responsáveis por atender
o indivíduo nas condições de saúde e doença.
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30. Analise as afirmativas abaixo quanto ao calendário vacinal.
1. A BCG – Tuberculose deve ser aplicada em
dose única, mas recomenda-se uma segunda
dose da vacina quando, após 6 meses, não se
observar cicatriz no local da aplicação.
2. A primeira dose da vacina hepatite B deve ser
idealmente aplicada nas primeiras 12 horas
de vida.
3. A vacina da febre amarela é indicada para os
residentes e viajantes para as áreas endêmicas,
de transição e de risco potencial. A aplicação
dessa vacina deve ser feita a partir dos 6
meses de idade.
4. A vacina bivalente contra o HPV
(papilomavírus humano) está indicada para
meninas de 10 a 25 anos, em três doses.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

31. A enfermeira possui um papel relevante no acompanhamento da mulher durante o trabalho de parto.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A presença de mecônio indica sofrimento fetal
e o trabalho de parto deve ser interrompido.
b. ( ) A ausculta fetal deve ser realizada a cada duas
horas nas parturientes de risco habitual.
c. ( ) A ausculta fetal deve ser realizada apenas
durante a contração para diagnosticar precocemente as desacelerações intraparto do Tipo II.
d. ( ) A ausculta fetal deve ser realizada apenas
após a contração para diagnosticar precocemente as desacelerações intraparto do Tipo I.
e. ( X ) A ausculta fetal deve ser realizada antes,
durante e depois da contração para diagnosticar precocemente as desacelerações intraparto do Tipo I e II.

Página 12

32. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação às intercorrências obstétricas que podem ocorrer no período de dilatação.
(

(

(

(

) A formação do Anel de Bandl é o estiramento
excessivo do segmento inferior, sendo sinal
de rotura uterina iminente.
) A bossa serossanguínea no feto ocorre devido à
pressão sobre o polo cefálico que leva à invasão
do tecido conjuntivo por serosidade e sangue.
) Amniorrexe que ocorre no início do trabalho
é denominada de oportuna, uma vez que é
benéfica para a boa evolução do trabalho de
parto.
) No decúbito lateral as contrações são mais
frequentes e incoordenadas, menos intensas e
mais dolorosas, podendo ocorrer taquissistolia.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–F
F–V–V–V
F–V–F–F
F–F–V–V

33. A tosse é um sintoma significativo nos casos de
doença respiratória, podendo ser classificada em:
a. ( X ) Aguda até 3 semanas de duração; subaguda
de 3 a 8 semanas, e crônica se superior a 8
semanas, podendo ser seca ou produtiva.
b. ( ) Aguda até 4 semanas de duração; subaguda
de 4 a 10 semanas, e crônica se superior a 10
semanas, podendo ser seca ou produtiva.
c. ( ) Aguda até 6 semanas de duração; subaguda
de 6 a 12 semanas, e crônica se superior a 12
semanas, podendo ser seca ou produtiva.
d. ( ) Aguda até 5 semanas de duração; subaguda
de 5 a 8 semanas, e crônica se superior a 8
semanas, podendo ser seca ou produtiva.
e. ( ) Aguda até 8 semanas de duração; subaguda
de 8 a 12 semanas, e crônica se superior a 12
semanas, podendo ser seca ou produtiva.
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34. Analise as afirmativas abaixo com relação à
medida da pressão arterial (PA).
1. A posição recomendada para a medida da PA
é a sentada, utilizando-se aparelhos confiáveis
e devidamente calibrados.
2. O procedimento deve ser explicado ao
paciente, orientando-o que não fale e descanse por 20 a 30 minutos em ambiente
calmo, com temperatura agradável.
3. A medida da PA na posição ortostática deve
ser feita pelo menos na primeira avaliação,
especialmente em idosos, diabéticos e em uso
de medicação anti-hipertensiva.
4. Utilizar manguito de tamanho adequado ao
braço do paciente, cerca de 10 cm acima da
fossa antecubital, centralizando a bolsa de
borracha sobre a artéria braquial.
5. Certificar-se de que o paciente não praticou
exercícios físicos nos 60-90 min anteriores à
verificação; não ingeriu bebidas alcoólicas, café,
alimentos, ou fumou até 30 minutos antes.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

35. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à administração de
medicamentos.
(

(

(

(

(

) Na via oral, caso não haja possibilidade de o
paciente deglutir cápsulas, deve-se abri-las e
administrar seu conteúdo diluído.
) Por via sublingual são administrados medicamentos para serem absorvidos, sem passar
através da parede intestinal e pelo fígado.
) Medicações oleosas ou cápsulas de liberação
controlada são indicadas para administração
por via nasogástrica/enteral.
) A via subcutânea é indicada quando há necessidade de administração de medicamentos de
absorção lenta.
) A via intradérmica é utilizada para diagnosticar
reações de hipersensibilidade, sendo que deve-se administrar um volume máximo de 0,5 ml.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–V–F–F
V–V–F–V–V
V–V–F–V–F
F–V–V–F–F
F–V–F–V–V
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36. De acordo com a Lei do Exercício Profissional (Lei
no 7.498/86), assinale a alternativa correta com relação
a algumas atividades privativas do Enfermeiro - titular
do diploma de enfermeiro.
a. ( ) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da
evolução e do trabalho de parto; identificação
das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico.
b. ( ) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da
evolução e do trabalho de parto; realização de
episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local.
c. ( ) Assistência de Enfermagem à gestante e puérpera; identificação das distocias obstétricas;
realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local.
d. ( X ) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da
evolução e do trabalho de parto; execução do
parto sem distocia.
e. ( ) Assistência de Enfermagem à parturiente e
puérpera; identificação das distocias obstétricas; realização de episiotomia e episiorrafia e
curetagem pós-parto.
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37. O Tétano Acidental (TA) é uma infecção grave e
não contagiosa.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.
1. O TA se manifesta clinicamente pelo aparecimento de febre alta, hipertonia muscular mantida e espasmos ou contraturas
paroxísticas.
2. A transmissão ocorre pela contaminação de
ferimentos superficiais ou profundos por terra,
poeira, fezes humanas e de animais.
3. O TA apresenta uma variação sazonal definida,
sendo mais frequente no verão.
4. Todo ferimento suspeito, além de desbridado,
deve ser lavado com água e sabão.
5. O período de incubação é geralmente de 3
a 21 dias, sendo que quanto menor o tempo
de incubação, maior a gravidade e pior o
prognóstico.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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38. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação ao aleitamento materno.
( ) Na fase conhecida como galactopoiese ocorre
a produção e ejeção do leite materno.
( ) A ejeção láctea é determinada por um reflexo
neuro-hormonal que se inicia com o estímulo
da sucção.
( ) O colostro é o leite secretado até o 3o dia do
puerpério e o leite maduro, do 10o dia em
diante.
( ) O processo de descida do leite ocorre cerca de
30 a 60 segundos após o início da sucção.
( ) A prolactina é responsável pelo desencadeamento da lactação e a somatrotofina atua na
sua manutenção.

39. A convulsão é a resposta a uma descarga elétrica
anormal no cérebro que pode ocorrer em adultos e
crianças.
1. As convulsões febris acontecem em crianças
com idade que variam de três meses a cinco
anos.
2. A duração de uma crise convulsiva é de
aproximadamente de 15 a 20 min, podendo
sobrevir cefaleia, confusão mental, dores musculares e fadiga.
3. As convulsões se caracterizam por movimentos musculares involuntários e súbitos, de
forma generalizada ou acometendo um segmento do corpo.
4. As convulsões tônicas se apresentam de
forma ritmada, com períodos de contração e
relaxamento.
5. Nas convulsões tônico-clônicas ocorre perda
da consciência e do controle esfincteriano.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

F–V–F–V–V
V–F–V–V–F
F–V–V–F–V
V–V–F–F–V
F–V–V–F–F

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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40. A Diabetes é uma doença metabólica que atinge
indivíduos de todas as idades.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) A cetoacidose diabética é bem menos frequente em portadores do diabetes tipo 1,
pois esses indivíduos possuem uma reserva
de insulina.
( ) A redução da insulina aumenta a produção
de ácidos graxos, com isso o paciente se apresenta em estado de fadiga, hipotensão, taquicardia e vômitos.
( ) O índice de glicose sanguínea com valores em
torno de 80 mg/dl caracteriza a hiperglicemia
em adultos.
( ) Quando a glicose sanguínea, em adultos, é
inferior a 50 mg/dl, o paciente apresenta
manifestações neurológicas, alterações de
comportamento e convulsão.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V
V–V–F–F
F–V–F–V
F–F–V–V
F–F–V–F
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