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CARGO: ENFERMEIRO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito à reportagem a seguir. Leia-a atentamente antes de respondê-

las. 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: G1.com> Acesso em 08 de setembro de 2021) 

01 – Assinale a alternativa que representa corretamente a regra pela qual a crase foi empregada no 

título da reportagem acima: 

a) É obrigatório o emprego de crase em locuções conjuntivas formadas por palavra feminina. 

b) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

c) É obrigatório o emprego de crase em locuções adverbiais formadas por palavra feminina. 

d) É obrigatório o emprego de crase em locuções prepositivas formadas por palavra feminina. 

e) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

 

02 – Analise o título abaixo: 

“Anvisa pede à Polícia Federal para expulsar do país quatro jogadores da Argentina que deram 

informações sanitárias falsas ao entrar no Brasil.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) A partícula “que” exerce função morfológica de conjunção integrante. 
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b) O verbo “pede” é transitivo direto, apenas. 

c) A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por “para os quais”. 

d) O período é composto por uma oração principal, uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta reduzida de infinitivo e uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) No período, não há orações exercendo função de adjunto adnominal. 

 

03 – Analise a passagem retirada da reportagem: 

“[...], os quatro atletas deram informações falsas.” 

Sobre o estudo das vozes verbais, assinale a alternativa correta: 

a) O período encontra-se na voz passiva sintética. 

b)  “os quatro atletas” é sujeito paciente da voz ativa. 

c) Transformando a oração para a voz passiva, não há a presença de agente da passiva. 

d) A conversão para a voz passiva é: “Informações falsas dar-se-á por quatro atletas.” 

e) A conversão para a voz passiva é: “Informações falsas foram dadas por quatro atletas.” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Com base nas notas de Pedro apresentadas a seguir e seus respectivos pesos, assinale a 

alternativa correta: 

 

Peso Nota 

Matemática 5 7,8 

Português 3 10 

Conhecimentos Específicos 10 7,2 

 

a) A matéria que Pedro melhor deverá ir bem é em matemática. 

b) A média aritmética ponderada de Pedro é igual a 7,5. 

c) Nem mesmo tirando a nota máxima (nota 10) em Português será alcançada a nota tirada em 

Matemática. 

d) De acordo com os pesos, Português é mais importante que Matemática. 
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e) A média aritmética ponderada consista no somatório da multiplicação entre a nota pelo seu 

peso, dividindo-se tudo pelo somatório das notas. 

 

05 – Com base nos dados a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o rendimento do 

investimento de Paulo: 

Juros simples (ao mês) 1,5% 

Capital aplicado R$ 10.000,00 

Tempo 2 anos 

 

a) R$ 4.000,00 

b) R$ 3.400,00 

c) R$ 300,00 

d) R$ 3.000,00 

e) R$ 3.600,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

06 – Atualmente, em sua divisão territorial, Xavantina possui apenas um distrito. Este é denominado: 

a) Alto Irani. 

b) Linha das Palmeiras. 

c) Rio Claro. 

d) Tiradentes. 

e) Sete de Setembro. 

 

07 – Dois anos após o início dos protestos sociais no Chile, em 2021 foram eleitos parlamentares, que 

após um plebiscito popular terão como incumbência: 

a) A criação de uma nova constituição nacional. 

b) A elaboração de um novo código civil. 

c) A cassação de deputados corruptos. 

d) A flexibilização das leis trabalhistas. 
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e) A legalização do aborto para até 6 semanas. 

 

08 – Recentemente o mundo acompanhou a ascensão do grupo islâmico conhecido como Talibã no 

Afeganistão, uma corrente defende uma versão radical da Sharia, a lei islâmica. A formação deste 

grupo está diretamente relacionada a: 

a) A crescente influência estrangeira decorrente da globalização, que levaram a uma queda 

entre os fiéis islâmicos por práticas e costumes “ocidentais”. 

b) A imposição de uma política neoliberal na região do Oriente Médio que tentou remover as 

crenças e tradições milenares presentes neste país. 

c) A tensão entre Israel e Palestina, antigos aliados dos afegãos, que fomentaram uma guerra 

civil no interior do país durante nos anos 1980. 

d) A bipolarização entre EUA e URSS durante a guerra fria, que interviram diretamente nos 

conflitos internos do Afeganistão no final dos anos 1970. 

e) A ocupação do Estados Islâmico na região do Saul durante os anos 1990, que resultou no 

planejamento e execução dos atentados aos EUA em 2001. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENFERMEIRO 

09 – Na evolução de enfermagem, de uma paciente de 32 anos, internada por cefaleia intensa a 

esclarecer, a enfermeira do plantão anterior, anotou a presença de epífora. Esse achado semiológico 

indica: 

a) Lacrimejamento contínuo. 

b) Epilepsia com espasmos localizados. 

c) Mancha escura na região subauricular. 

d) Micose da pele, com placas róseas. 

e) O mesmo que escoliose. 

 

10 – Das classes de anti-hipertensivos disponíveis para uso clínico, no Brasil, temos: 

I – Alfabloqueadores – bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. 

II – Bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II. 

III – Bloqueadores dos canais de cálcio. 

Representam essas classes de fármacos: 
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a) Prasozina (I); Captopril (II); Diltiazem (III). 

b) Doxazosina (I); Losartana (II); Alisquireno (III). 

c) Prasozina (I); Captopril (II); Anlodipino (III). 

d) Doxazosina (I); Losartana (II); Anlodipino (III). 

e) Doxazosina (I); Amilorida (II); Anlodipino (III). 

 

11 – É importante que o(a) Enfermeiro(a) conheça as principais interações de anti-hipertensivos com 

outros medicamentos e substâncias que podem ser prescritos ou utilizados pelo paciente hipertenso, 

para otimizar a assistência. Dessas interações, está correta a descrita em: 

a) Diuréticos Tiazídicos e de alça com Digitálicos: Intoxicação digitálica por hiperpotassemia. 

b) Betabloqueadores e Insulina e hipoglicemiantes orais: Redução dos sinais de hiperglicemia e 

bloqueio da mobilização de glicose. 

c) Betabloqueadores e Cocaína: Potencialização do efeito da cocaína. 

d) Inibidores da enzima conversora de angiotensina e Lítio: Aumento da depuração do lítio. 

e) Inibidores Adrenérgicos Ação central e Antidepressivos tricíclicos: Aumento do efeito anti-

hipertensivo. 

 

12 – A Bota de Unna é uma bandagem de algodão puro ou misto impregnada com óxido de zinco, 

glicerina, óleo de castor ou mineral. É indicada para: 

a) Celulites. 

b) Úlceras arteriais. 

c) Processos inflamatórios intensos em MMII. 

d) Casos de Diabetes Mellitus avaliar bem a perfusão do membro acometido. 

e) Úlceras Venosas de MMII. 

 

13 – Considere a alternativa que discorre sobre o mecanismo de ação do Gel com PHMB 

(Polihexametileno Biguanida) como cobertura de curativos: 

a) Possui atividade cicatrizante e reepitelizante, atuando, na contenção de edema ao auxiliar, no 

melhor retorno venoso e redução de exsudato. 

b) Descontaminante, preserva umidade da lesão, promove limpeza e desbridamento da lesão, 

ação antimicrobiana, espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos e 

leveduras. 
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c) Contribui para a umidade da lesão, favorece a formação de tecido de granulação, estimula o 

desbridamento autolítico/mecânico e absorve exsudato. 

d) Protege a ferida preservando o tecido de granulação e evitando a aderência ao leito da lesão. 

e) Protege a ferida preservando o tecido vitalizado e mantendo meio úmido, proporcionando 

nutrição celular local. Acelera o processo de granulação tecidual. Evita a aderência ao leito 

da lesão e em lesões exsudativas, atua como proteção de borda da lesão. 

 

14 – A medida de controle de interesse prático em Saúde Pública é a vacinação dos suscetíveis, na 

rotina da rede básica de saúde. A vacina contra Coqueluche deve ser aplicada mesmo em crianças 

cujos responsáveis refiram história da doença. Considerando a leitura, qual das vacinas, abaixo, não 

confere imunidade contra Coqueluche? 

a) DTP. 

b) DTPa. 

c) dT. 

d) Pentavalente. 

e) Tríplice acelular. 

 

15 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), frente às infrações 

éticas, são consideradas situações agravantes: 

a) Ser reincidente; aproveitar-se da fragilidade da vítima; Ter bons antecedentes profissionais. 

b) Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou 

função ou exercício profissional; ter colaborado, espontaneamente, com a elucidação dos 

fatos. 

c) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; realizar atos sob coação e/ou intimidação ou 

grave ameaça. 

d) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, 

evitar ou minorar as consequências do seu ato; ser reincidente. 

e) Alterar ou falsificar prova ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o 

apurado na denúncia, durante a condução do processo ético; cometer infração, dolosamente. 

 

16 – Analise os itens, abaixo, extraídos da Lei 7498/86: 
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I – São enfermeiros: I – o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos 

termos da lei; II – o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, 

conferidos nos termos da lei; III – o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do 

diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por 

escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural 

ou revalidado no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz; 

IV – aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título de Enfermeiro 

conforme o disposto na alínea “”d”” do Art. 3º do Decreto nº 50.387, de 28 de março de 1961. 

II – O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente entre 

outros a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; c) planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; e) prescrição de 

medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição 

de saúde; h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 

III – O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, 

envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível 

de execução simples, em processos de tratamento. 

IV – Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, 

do Distrito Federal e dos Territórios observarão, no provimento de cargos e funções e na 

contratação de pessoal de Enfermagem, de todos os graus, os preceitos desta Lei. Os órgãos a que 

se refere este artigo promoverão as medidas necessárias à harmonização das situações já existentes 

com as disposições desta Lei, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e salários. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

b) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

17 – É correto afirmar que o delirium: 

a) É o grau mais profundo de rebaixamento do nível de consciência. 
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b) É um estado de marcante turvação da consciência, no qual o paciente pode ser despertado, 

apenas, por estímulo enérgico, sobretudo de natureza dolorosa. Aqui, o paciente sempre se 

mostra, evidentemente, sonolento. 

c) É um termo utilizado em neuropsiquiatria para designar uma alteração da consciência na 

qual, paralelamente à turvação da consciência, o indivíduo entra em estado semelhante a um 

sonho muito vívido. 

d) Diz respeito aos vários quadros com rebaixamento leve a moderado do nível de consciência, 

acompanhados de desorientação temporoespacial, dificuldade de concentração, 

perplexidade, ansiedade, em graus variáveis, agitação ou lentificação psicomotora, discurso 

ilógico e confuso e ilusões e/ou alucinações, quase sempre visuais. 

e) Designa quadros mais ou menos intensos de confusão mental por rebaixamento do nível de 

consciência, com excitação psicomotora, marcada incoerência do pensamento, perplexidade 

e sintomas alucinatórios com aspecto de sonho (oniroide). 

 

18 – Leia o trecho a seguir: 

“Nos quadros _____________, geralmente, há diminuição geral da atenção, ou seja, hipoprosexia. 

Em alguns casos graves, ocorre a fixação da atenção em certos temas (hipertenacidade), com 

rigidez e alguma diminuição da capacidade de mudar o foco da atenção (hipovigilância). Isso 

acontece pelo fato de o indivíduo estar em condição grave, muitas vezes voltado, totalmente, para 

si. 

Fonte: https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-

dalgalarrondo.pdf 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

a) Depressivos. 

b) Maníacos. 

c) Psicóticos. 

d) Esquizoformes. 

e) Compulsivos. 

 

19 – Frente à Lista de Notificação Compulsória Nacional, descrita pela Portaria 264/20, e levando-se 

em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta das 

proposições a seguir é, respectivamente: 
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( ) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva – Agravo de notificação 

compulsória imediata, à Secretária Municipal de Saúde, somente. 

( ) Poliomielite por poliovirus selvagem - Agravo de notificação compulsória imediata, em 

nível nacional. 

( ) Síndrome da Rubéola Congênita – Agravo de notificação compulsória semanal. 

( ) Varicela - caso grave internado ou óbito - Agravo de notificação compulsória imediata, em 

nível nacional. 

a) V – F – F – V 

b) V – F – V – F  

c) V – V – F – F  

d) F – V – F – V  

e) F – V – V – F  

 

20 – São complicações do cateterismo umbilical, exceto: 

a) Infecção. 

b) Alteração de perfusão de membros superiores. 

c) Acidentes vasculares. 

d) Acidentes tromboembólicos. 

e) Sangramento secundário a deslocamento do cateter devido à má fixação. 

 


