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........................................................................................................................................................ 

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de qualquer    

problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nessa     

sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como correta (se a questão tiver 

apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas 

(se a questão tiver mais de uma resposta correta). A atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado 

da resposta da questão incluir no mínimo uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação 

integral de uma questão (60) ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório 

apresentado não incluir alternativa(s) errada(s). 
 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua inscrição: 

nome, número da identidade, emprego, local do emprego e local da prova. 
 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 

dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a 

questão 21 e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão 

de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 
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4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de    

distribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas. 
 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua prova, ainda na 

sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     
 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. corte aqui ............. 
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01 – No que se refere aos cuidados de enfermagem que são 

importantes na administração de alimentos por sonda 
nasogástrica, assinale o que for correto. 

 
01) Lavar a sonda com água gelada. 
02) Introduzir o alimento lentamente. 
04) Manter a cabeceira do leito elevada. 
08) Administrar alimentos frios. 
16) Utilizar alimentos sólidos. 

 
                
 
 

 

02 – Assinale o que for correto. 
 

01) O prematuro deve ser colocado na incubadora bem 
vestido e agasalhado. 

02) O centro respiratório do prematuro é completamente 
desenvolvido. 

04) A pele do prematuro é vermelha e enrugada devido 
à ausência de gordura subcutânea. 

08) Para prevenir asfixia, ao se administrar comprimido 
ao lactante, deve-se triturar o remédio e misturá-lo 
ao leite. 

16) Um sinal de infecção puerperal é a elevação da 
temperatura da paciente pós-parto. 

 

                
 
 

 

03 – No que respeita às atividades auxiliares de nível médio 

do Auxiliar de Enfermagem, atribuídas à equipe de 
enfermagem, assinale o que for correto. 

 
01) Executar tarefas referentes à conservação e 

aplicação de vacinas. 
02) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, 

enema e calor ou frio. 
04) Executar atividades de desinfecção e esterilização. 
08) Consulta de enfermagem. 
16) Realizar controle hídrico. 

 
                
 
 

 

04 – Com relação aos objetivos específicos do Programa 

Nacional de Eliminação da Hanseníase, assinale o que 
for correto. 

 
01) Assegurar o tratamento nos postos de saúde 

apenas para a forma multibacilar. 
02) Promover e apoiar o processo de educação 

permanente, habilitando os profissionais de saúde 
para as ações de diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento do paciente. 

04) Ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento nos 
municípios de maior endemicidade. 

08) Ampliar a oferta de procedimentos de reabilitação 
física aos pacientes portadores de 
incapacidade/deformidades decorrente da doença. 

16) Mobilizar a sociedade civil para o conhecimento 
sobre os sinais iniciais da doença e os locais para 
diagnóstico e tratamento. 

 
                
 
 

 

05 – No que respeita ao Código de Ética do Profissional de 

Enfermagem e no que se refere às circunstâncias 
atenuantes em relação às infrações, assinale o que for 
correto. 

 

01) Ser reincidente. 
02) Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade ou a vantagem de outra infração. 
04) Realizar ato sob emprego real de força física. 
08) Ter confessado espontaneamente a autoria da 

infração. 
16) Realizar atos sob coação e/ou intimidação. 

 

                
 
 

 

06 – No que respeita às medidas de segurança na 

administração de medicamentos, assinale o que for 
correto. 

 
01) Observação do prazo de validade, prescrição e 

horário de administração. 
02) Conhecimento da fórmula do medicamento. 
04) Via de administração, conforme o medicamento 

prescrito. 
08) Permanência do frasco, na cabeceira do doente, 

para seu uso exclusivo. 
16) Experimentação frequente das drogas, para 

verificar mudanças no paladar. 
 
                
 
 

 

07 – No que respeita às ações de enfermagem na educação 

de trabalhadores, assinale o que for correto. 
 

01) Os profissionais da enfermagem devem participar 
do planejamento, da execução e da avaliação de 
programas de saúde e monitorização biológica. 

02) Treinar os trabalhadores em primeiros socorros é 
uma atribuição exclusiva do enfermeiro do trabalho. 

04) As atividades educativas em toxicologia industrial 
são ações exclusivas do médico do trabalho. 

08) Os profissionais da enfermagem devem organizar e 
manter um sistema de referência para educação e 
saúde dos trabalhadores. 

16) Os profissionais da enfermagem devem conhecer e 
utilizar os recursos da comunidade, facilitando o 
atendimento e reduzindo a perda de tempo. 

 
                
 
 

 

08 – No que respeita aos fatores determinantes de 

constipação intestinal em idosos, assinale o que for 
correto. 

 
01) Repouso prolongado no leito. 
02) Perda de elementos dentários. 
04) Hemorróidas. 
08) Redução do tônus do esfíncter anal. 
16) Dependência do uso de laxativos. 

 
                
 
 

 
 



09 – O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade 

dos trabalhadores. Nesse contexto, e no que se refere 
aos riscos ambientais, assinale o que for correto. 

 
01) São considerados riscos ambientais os agentes 

físicos, químicos e biológicos existentes nos 
ambientes de trabalho. 

02) O PPRA deve antecipar e reconhecer o risco, 
avaliar, monitorar e controlar a exposição a ele, 
implantar medida de controle, avaliar sua eficácia, 
registrar e divulgar os dados obtidos. 

04) Uma das atribuições da CIPA é elaborar o mapa de 
risco com a participação do maior número de 
trabalhadores e com a assessoria do SESMT. 

08) As medidas de prevenção de doenças do trabalho 
causadas pela organização e gestão das atividades 
laborais são: eliminar atividades monótonas e 
repetitivas, estimular a relação de confiança e 
cooperação entre os trabalhadores. 

16) O trabalhador que manipula agentes químicos pode 
apresentar transtornos mentais e de comportamento 
relacionados ao trabalho, devido a sua exposição a 
esse risco. 

 
                
 
 

 

10 – No que se refere à respiração, assinale o que for correto. 
 

01) Em adultos saudáveis o índice respiratório é de 
aproximadamente 16 a 20 vezes por minuto. 

02) Quando a temperatura do corpo é elevada, diminui 
o índice respiratório. 

04) O índice respiratório é maior em crianças pequenas 
e lactantes. 

08) Dispnéia é a respiração difícil. 
16) O índice respiratório pode desviar-se do normal, em 

caso de doença. 
 

                
 

 

 

11 – Apesar dos recursos disponíveis no Brasil em relação ao 

controle de câncer de colo de útero, a mortalidade pouco 
reduziu nos últimos anos. Nesse contexto, assinale o 
que for correto no que se refere aos fatores de risco. 

 
01) As doenças sexualmente transmissíveis não são 

consideradas fator de risco. 
02) A faixa etária de maior risco concentra-se entre 40 

e 60 anos. 
04) A condição social não influi na distribuição da 

doença. 
08) O uso de contraceptivos orais é um fator de risco. 
16) O principal é a infecção pelo vírus do Papiloma 

Humano. 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 – Assinale o que for correto, no que se refere ao cálculo 

em gotejamento necessário para se infundir 1.000 ml de 
uma solução parenteral durante oito horas, em 
gotas/minuto e em microgotas/minuto no mesmo volume 
e horário. 

 
01) 21 gotas/minuto. 
02) 42 gotas /minuto. 
04) 105 microgotas/minuto. 
08) 40 gotas/minuto. 
16) 125 microgotas/minuto. 

 
                
 
 

 

13 – No que respeita aos cuidados de emergência nos casos 

de insolação, assinale o que for correto. 
 

01) Reduzir a temperatura central o mais rapidamente 
possível. 

02) Usar lençóis e toalhas frias sob a forma de 
compressa umedecida em água gelada ou banho 
contínuo. 

04) Colocar um aparelho de ventilador, de forma que 
ventile o paciente para aumentar a dissipação de 
calor através de convecção e evaporação. 

08) Remover a roupa do paciente. 
16) Aquecer o paciente. 

 
                
 
 

 

14 – No que respeita à administração de medicamentos por 

via parenteral, assinale o que for correto. 
 

01) A via de administração intramuscular é indicada 
para medicamentos irritantes por ser menos 
dolorosa devido à existência de número menor de 
terminações nervosas no tecido muscular profundo. 

02) A via intradérmica é indicada para a administração 
da vacina BCG. 

04) A aplicação de insulina intradérmica garante que 
sua absorção seja rápida. 

08) A injeção subcutânea é utilizada para fazer testes 
alérgicos e de hipersensibilidade. 

16) Na administração da medicação parenteral, a 
velocidade não é importante e sim a prescrição. 

 
                
 
 

 

15 – No que se refere às complicações comuns apresentadas 

por pacientes cirúrgicos na sala de recuperação pós-
anestésica, assinale o que for correto. 

 
01) Hipotermia. 
02) Hipóxia. 
04) Bradicardia. 
08) Arritmia. 
16) Infecção. 

 
                
 
 

 
 
 



16 – O exame médico periódico objetiva a identificação de 

sinais e sintomas para a detecção precoce de doenças. 
Nesse contexto, em caso de suspeita de "dermatoses de 
base" ou confirmada a relação da doença com o 
trabalho, assinale o que for correto quanto aos 
procedimentos a serem adotados. 

 
01) Informar ao trabalhador. 
02) Examinar os expostos, visando a identificar outros 

casos. 
04) Notificar o caso aos sistemas de informação em 

saúde (epidemiologia sanitária e/ou de saúde do 
trabalhador). 

08) Providenciar a emissão da CAT, caso o trabalhador 
seja segurado pelo SAT da Previdência Social. 

16) Orientar o empregador para que adote os recursos 
técnicos gerenciais adequados para eliminação ou 
controle dos fatores de risco. 

 
                
 
 

 

17 – Com relação à artéria pulmonar, assinale o que for 

correto. 
 

01) Carrega sangue venoso. 
02) Carrega sangue arterial. 
04) Carrega a linfa. 
08) É encarregada de nutrir o pulmão, estando ligada 

ao fenômeno da hematose. 
16) Carrega tanto o sangue arterial como venoso. 

 
                
 
 

 

18 – No que respeita ao cidadão de 50 anos, casado e pai de 

cinco filhos, que foi admitido em uma clínica cirúrgica de 
um hospital para realizar uma laparotomia exploratória, 
assinale o que for correto no que se refere às 
orientações transmitidas pelo enfermeiro ao paciente no 
período pré-operatório, para serem seguidas no período 
pós-operatório. 

 
01) Fazer exercício respiratório, deambulação precoce, 

exercícios de flexão e extensão para pernas e pés. 
02) Observar o nível de ansiedade, detectar sudorese, 

taquicardia, insônia e hipertensão. 
04) Avaliar o hábito intestinal e observar a presença de 

depressão respiratória. 
08) Remover próteses dentárias, evitar enfisema 

pulmonar e administrar O2. 
16) Informar sobre a presença de dor, sangramento, 

náuseas ou vômitos e sinais de retenção urinária. 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 – No que respeita à esterilização de material, assinale o 

que for correto. 
 

01) Na prática de empacotamento com esterilização a 
vapor saturado, recomenda-se que os pacotes 
estejam compactados de forma a permitir a 
penetração do vapor e evitar a entrada de ar em 
seu interior, o que poderia provocar 
recontaminação. 

02) Após o processo de limpeza, os instrumentos 
podem apresentar rigidez e dificuldade de manejo. 
A lubrificação do material cirúrgico é 
particularmente importante após a limpeza e antes 
do ciclo de esterilização. São produtos 
recomendados para lubrificar os instrumentais o 
óleo mineral, o óleo de silicone ou o óleo de 
máquinas. 

04) É finalidade de uma central de esterilização 
padronizar técnicas de limpeza, preparo, 
empacotamento e esterilização, assegurando 
economia de pessoal, material e tempo. 

08) Os instrumentais cirúrgicos, materiais em que o 
vapor tem contato apenas com a superfície dos 
artigos a serem esterilizados, sem penetração pelas 
estruturas da matéria-prima constituinte, são 
definidos como material de superfície. 

16) O material úmido deve ser deixado em repouso, 
pelo tempo necessário, até que seque 
completamente, para então ser usado. 

 
                
 
 

 

20 – A nutrição adequada é uma medida de prevenção e 

proteção da saúde do trabalhador; em alguns casos, o 
paciente deve seguir uma dieta apropriada para sua 
recuperação. Nesse contexto e sobre dietas, assinale o 
que for correto. 

 

01) Quando o paciente pode comer qualquer tipo de 
alimento, sua dieta é denominada livre ou normal. 

02) A dieta que permite a ingestão, pelo paciente, de 
alimentos cozidos, sem gordura e com pouco 
resíduo, é chamada de dieta branda. 

04) Dieta líquida é aquela em que o paciente pode 
ingerir líquidos sem gordura e com pouca 
quantidade de sal. 

08) A dieta leve deve ser oferecida para pacientes que 
apresentem dificuldade de mastigar. 

16) Para produzir energia, a nutrição adequada é 
aquela em que a oferta de lipídeos é liberada. 

 

                
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


