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GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC - Concurso Público Nº 02/2018.          
                                                                                                                                     
PROVA TEÓRICO-OBJETIVA.  
                                                                                                                  
CARGO: ENFERMEIRO (INTENSIVISTA ADULTO). 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves, 
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.  
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato 
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, 
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 5 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está 
correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da da Prova Teórico-objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia o texto seguinte para responder às próximas duas questões. 
 
Eu sei que vou te amar. (Tom Jobim e Vinícius de Moraes) 
 
Eu sei que vou te amar 
Por toda a minha vida eu vou te amar 
Em cada despedida eu vou te amar 
Desesperadamente, eu sei que vou te amar 
E cada verso meu será 
Pra te dizer que eu sei que vou te amar 
Por toda minha vida. 
 
Eu sei que vou chorar 
A cada ausência tua eu vou chorar 
Mas cada volta tua há de apagar 
O que esta ausência tua me causou. 
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver 
À espera de viver ao lado teu 
Por toda a minha vida. 
  
01. Quanto à canção, assinale a alternativa incorreta. 
a) O eu lírico tem certeza do seu amor em relação à pessoa amada. 
b) O eu lírico do poema é totalmente correspondido neste amor.  
c) Considerando o sentimento amoroso do eu lírico, a expressão “por toda a minha vida” define o caráter 
dramático de seus sentimentos.  
d) Na primeira estrofe do poema, o eu lírico usa várias vezes “te” e “tua” na segunda estrofe. O “te” é um pronome 
pessoal oblíquo e “tua”, um pronome possessivo. 
e) Na primeira estrofe da canção, no quarto verso, aparece a palavra “desesperadamente”, ela é um advérbio de 
modo.   
 
02. Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados de acordo com sua estrutura e 
formação. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente adjetivos simples, composto, primitivo e 
derivado.   
a) Eletromagnético / infeliz / verde / terreno. 
b) Escuro / luso-brasileiro / feliz / forte. 
c) Infeliz / socioeconômico / pequeno / ósseo. 
d) Brasileiro / castanho-escuro / amado / carnavalesco. 
e) Materno / onças-pintadas / triste / futebolístico. 
 
03. Quanto ao numeral, leia os itens seguintes e assinale a alternativa correta: 
I- Pio X (lê-se Pio Décimo), mas Pio XI (lê-se Pio Onze). 
II- Século I (lê-se Século Primeiro), mas Século XII (lê-se Século Doze).  
III- Ano II, da era cristã (lê-se ano segundo da era cristã), mas ano VIII a.C (lê-se ano oitavo antes de 
Cristo). 
IV- Ambos é um numeral dual, porque sempre se refere a dois seres. Esse numeral não dispensa o uso do 
artigo, quando o substantivo seguinte o exige. Ex: Ambos os alunos passaram.  
V- Devemos dizer um quinze avo, e não um quinze avos. 
a) Apenas I, II, III e IV estão corretos.     
b) Apenas II, III, IV e V estão corretos.       
c) Apenas III, IV e V estão corretos.  
d) Apenas I, II, III e V estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
04. Quanto ao uso do pronome relativo, coloque C (certo) ou E (errado) nos itens e assinale a alternativa 
correta: 
(  ) O pronome relativo que retoma substantivos que designam pessoas, objetos, lugares e períodos de 
tempo. 
(   ) O pronome relativo o qual (e flexões) tem a mesma função de que, mas é usado, em geral, para evitar 
ambiguidades. 
(   ) O pronome relativo quem retoma substantivos que se referem a pessoas, é antecedido por preposição. 
(   ) O pronome relativo onde retoma substantivos que se referem a lugares.  
(   ) O pronome relativo cujo (e flexões) retoma substantivos relativos a pessoas ou objetos, estabelecendo 
relação de posse.          
a) C – C – C – C – C.  
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b) E – C – C – C – E.    
c) C – C – C – E – C. 
d) C – E – E – C – C. 
e) E – C – C – C – C. 
 
05. Assinale a alternativa onde temos uma oração subordinada adverbial concessiva. 
a) Como não encontrou a peça correta, não pôde consertar o fogão.   
b) Falava tão alto que ficava rouca constantemente.   
c) Saiu da sala antes que a aula começasse.  
d) Embora tivesse excelente formação, não conseguiu a vaga. 
e) Caso você termine os exercícios, antecipe a lição de casa.  
 
06. Leia as características a seguir e assinale o período literário correspondente.   
Nacionalismo, revisão crítica de nosso passado histórico-cultural, valorização de temas ligados ao 
cotidiano, ironia, humor, piada, irreverência, versos livres, palavras em liberdade, síntese na linguagem, 
fragmentação, flashes cinematográficos, elemento-surpresa, livre associação de ideias, busca de uma 
língua brasileira, mais popular e coloquial; pontuação relativa.      
a) Barroco. 
b) Arcadismo. 
c) Modernismo. 
d) Realismo. 
e) Simbolismo. 
 
07. Quanto ao uso do sinal de crase, assinale a alternativa incorreta. 
a) Estou disposto a caminhar até o banco. 
b) Estou atento à ela.  
c) Estou sempre atento a novas leis. 
d) Estou atento àquele regulamento.  
e) Estava à frente do palco. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 
08. De acordo com o art. 5º da Constituição Federal, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais, 
julgue os itens com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta. 
(  ) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei. 
(  ) A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem 
como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País. 
(   ) Não haverá penas de banimento e de caráter perpétuo. 
(   ) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 
a) E – C – C – E. 
b) C – C – E – C. 
c) C – E – C – C. 
d) C – C – C – C. 
e) E – C – C – C. 
 
09. É expresso na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acerca 
disso, assinale a alternativa que não está correta. 
a) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: - descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo; - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; - participação da comunidade. 
c) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 
d) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada. 
e) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 
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De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que faz parte da legislação correspondente ao 
Sistema Único de Saúde, responda às próximas duas questões.  
 
10. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 
I - Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
II - Participar na formulação e na implementação das políticas: de controle das agressões ao meio 
ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
III - Definir e coordenar os sistemas: de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de 
laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária. 
IV - Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio 
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana. 
V - Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes 
de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. 
É correto:  
a) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
b) Apenas o item III está incorreto. 
c) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 
d) Apenas o item V está incorreto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
11. “A União poderá executar ações de _____________ epidemiológica e ______________ em 
circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do 
controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação 
________________.” 
Assinale a alternativa que preenche as lacunas de modo correto. 
a) combate / vigilância / viral 
b) vigilância / sanitária / nacional 
c) política / amparo / epidemiológica 
d) extinção / combate / nacional 
e) vigilância / combate / epidemiológica 
 
12. Leia as alternativas a seguir sobre direitos dos usuários da saúde e assinale a incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, 
garantindo-lhe, dentre outros, o consentimento livre, voluntário e esclarecido, a quaisquer procedimentos 
diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública, considerando que 
o consentimento anteriormente dado poderá ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, 
podendo ser imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais. 
b) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação. 
c) É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer 
discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de 
gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência. 
d) É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade 
do tratamento, para isso deve ser assegurado, dentre outros, atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por 
equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento. 
e) Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde e de exigir que os gestores 
cumpram os princípios anteriores. 
 
13. Em se tratando de Financiamento da Saúde no Brasil, leia os itens a seguir: 
(i) Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas, a verificação do 
cumprimento de aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde pelos entes 
federativos, para fins de condicionamento das transferências constitucionais e suspensão das 
transferências voluntárias, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 26 da Lei Complementar nº 
141/2012, será realizada por meio das informações homologadas no Sistema de Informações Sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde.  
(ii) O cumprimento ou o descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços 
públicos de saúde será informado ao Ministério da Fazenda, por meio de  processamento automático das 
informações homologadas no SIOPS ao: serviço auxiliar de informações para transferências voluntárias, 
ou outro que venha a substituí-lo; agente financeiro responsável pela operacionalização das 
transferências constitucionais da União aos demais entes federativos, para fins de condicionamento das 
transferências constitucionais de que tratam o art. 158, caput, inciso II e o art. 159, caput, inciso I alíneas 
“a” e “b”, e inciso II da Constituição. 
(iii) O Ministério da Saúde enviará ao agente financeiro responsável pela operacionalização das 
transferências constitucionais da União, por meio eletrônico, a relação dos entes federativos que não 
comprovaram a aplicação efetiva do montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de 
saúde em exercícios anteriores.  
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(iv) Em caso de verificação de descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ações e 
serviços públicos de saúde e de não aplicação efetiva do montante que deixou de ser aplicado em ações e 
serviços públicos de saúde em exercícios anteriores, na forma dos arts. 7º a 10, a União: condicionará o 
repasse de recursos provenientes das receitas de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” 
e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, da Constituição, após processadas as retenções, 
destinações, deduções e bloqueio de seu interesse; e suspenderá as transferências voluntárias.  
Qual(is) item(ns) traz(em) informação(ões) incorreta(s)? 
a) (i). 
b) (ii). 
c) (iii). 
d) (iv). 
e) (ii) e (iv). 
 
14. Dentre as alternativas a seguir, qual não atende ao disposto na Legislação Orgânica da Saúde no 
Brasil? 
a) A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: decidir sobre os aspectos 
operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da 
política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde; definir diretrizes, de âmbito 
nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, 
principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes 
federados; fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes 
federados.         
b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 
Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério 
da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; 
no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
c) As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, 
supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de 
prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. 
d) As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente 
ao Ministério da Saúde, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros 
correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem 
executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade 
Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade 
Social. 
e) Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outros, a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam à saúde. 
 
15. À luz da Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que institui a Política Nacional de Atenção 
Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a 
organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), atribua V (verdadeiro) ou F 
(falso) aos itens e aponte a alternativa correta.  
(  ) Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do SUS constituem-se como um ponto ou 
conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil 
demográfico e epidemiológico da população e de acordo com o desenho da RAS loco-regional, vinculados 
a uma população de referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimento por 
demanda referenciada e/ou espontânea. 
(  ) Para efeito da Portaria nº 3.390/2013, clínica ampliada é dispositivo de atenção à saúde, centrado nas 
necessidades de cada usuário e no seu contexto, articulando um conjunto de práticas capazes de 
potencializar a capacidade de atuação dos profissionais por meio da implantação das equipes de 
referência, construção de vínculo e elaboração de projetos terapêuticos compartilhados com os usuários, 
buscando ampliar os recursos de intervenção sobre o processo saúde/doença. 
(   ) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao 
pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social 
de apoio e a equipe de referência. 
(  ) Cabe aos hospitais desenvolver estratégias para monitoramento e avaliação dos compromissos e 
metas pactuados na contratualização e da qualidade das ações e serviços de forma sistemática e em 
conjunto com as instâncias gestoras do SUS, utilizando-se dos resultados para subsidiar o processo de 
planejamento e gestão. 
a) F – V – V – V. 
b) V – F – V – V.   



6 

 

c) V – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) V – V – V – V.  
 
INFORMÁTICA. 
16. Nas alternativas, encontram-se alguns conceitos básicos de informática, exceto: 
a) Hardware são os componentes físicos do computador, ou seja, a máquina propriamente dita. 
b) Software é o conjunto de programas que permite o funcionamento e utilização da máquina. 
c) Entre os principais sistemas operacionais, pode-se destacar o Windows, Linux e o BrOffice. 
d) O primeiro software necessário para o funcionamento de um computador é o Sistema Operacional. 
e) No software livre, existe a liberdade de estudar o funcionamento do programa e de adaptá-lo as suas 
necessidades. 
 
17. Dentre os componentes funcionais dos computadores, está a Placa Controladora de Vídeo. A sua 
função é: 
a) Gerar imagens. 
b) Apresentar imagens. 
c) Captar imagens. 
d) Trocar imagens. 
e) Amplificar imagens. 
 
18. Dentre as alternativas, encontram-se vários motivos pelos quais podemos perder a conexão com a 
internet ao utilizarmos uma rede com fio (Ethernet), exceto: 
a) Modem ou Switch queimado. 
b) Placa de rede sem o driver necessário, ou seja, desconfigurada. 
c) Cabos de rede desconectados. 
d) WEP, WPA ou WPA2 não ativados. 
e) Configuração de rede inapropriada ou incorreta. 
 
19. O Excel possui a utilização de macros. Dentre as alternativas, assinale a que corretamente explica o 
que vem a ser “macro”.  
a) Uma sequência de comandos utilizados em linguagem de máquina que corrigem as células. 
b) Uma programação cuja função é gerenciar os recursos do sistema Excel, fornecendo uma interface entre o 
computador e o usuário. 
c) Um programa do Excel que tem por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa específica, em 
geral ligada à editoração dos dados. 
d) Um programa que executa o cruzamento de uma linha com uma coluna e nela são inseridas as informações 
necessárias do seu documento.  
e) Uma sequência de comandos, que podem ser cliques, toques no teclado ou até mesmo pequenas linhas de 
códigos com funções mais avançadas. Essas sequências são gravadas em um módulo VBA e são executadas 
sempre que forem necessárias. 
 
20. Analise os itens seguintes sobre Word e assinale a alternativa correta. 
1. Para se apagar, formatar ou alterar um texto, pode-se selecioná-lo usando o botão direito do mouse. 
Clicando no começo ou no final do texto, arraste-o para frente ou para traz, selecionando a palavra, se 
quiser selecionar o texto todo basta segurar a tecla CTRL (control) + T. 
2. Ao selecionar um pequeno texto, é possível mudá-lo de posição. Selecione o texto que deseja e, com o 
botão direito do mouse clicado, arraste para onde desejar. 
3. Uma determinada operação entre duas células pode ser copiada para outras células, as quais ficam 
automaticamente endereçadas dentro do texto. 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Somente os itens 1 e 2 estão corretos. 
c) Somente o item 2 está correto. 
d) Somente o item 1 está correto. 
e) Somente o item 3 está correto. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.  
21. Sobre a Lei nº 8.080/90, estabeleça V (verdadeira) ou F (falsa) para as afirmativas e assinale a correta. 
(  ) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 
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(  ) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 
(  ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
( ) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 
a) F – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – F – F – V. 
 
22. Analise as seguintes afirmativas sobre curativos e coberturas:  
I - Ferida é a perda da continuidade dos tecidos, ou seja, é a quebra da sua integridade pelo rompimento 
de suas camadas. 
II - Dentre os diversos fatores que dificultam a cicatrização, destacam-se alguns, como: pressão, infecção, 
edema, agentes tópicos inadequados, idade, obesidade, medicamentos sistêmicos, tabagismo, estresse, 
ansiedade e depressão.  
III - Quando o usuário apresentar mais de uma lesão, a realização dos curativos deve seguir a mesma 
orientação para o potencial de contaminação: do mais contaminado, para o menos contaminado. Antes de 
iniciar a limpeza da úlcera, remover a cobertura anterior, de forma não traumática. Se a cobertura primária 
for de gaze, irrigar abundantemente com soro fisiológico para que as gazes se soltem sem ocasionar 
sangramento. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III. 
 
23. Em relação a Diabetes Mellitus, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 
 
1ª Coluna: 
(1) Diabetes tipo 1. 
(2) Diabetes tipo 2. 
(3) Glucagon. 
(4) Insulina. 
(5) Diabetes gestacional. 
 
2ª Coluna: 
( ) É a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou 
não persistir após o parto. 
( ) Resulta da destruição das células beta pancreáticas e tem tendência à cetose. 
( ) Ocorre em qualquer idade, mas é mais frequente no adulto após os 40 anos. 
( ) Reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e 
muscular. 
( ) Executa a quebra do glicogênio hepático e o aumento da gliconeogênese no fígado.  
a) 5 – 1 – 2 – 4 – 3. 
b) 5 – 1 – 2 – 3 – 4. 
c) 5 – 2 – 1 – 4 – 3. 
d) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
e) 5 – 2 – 1 – 3 – 4. 
 
24. A emergência hipertensiva ocorre quando há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico 
grave, progressiva lesão de órgãos-alvo e risco de morte, exigindo imediata redução da pressão arterial, 
com agentes aplicados por via parenteral. Essa emergência pode estar associada a, exceto: 
a) Edema agudo de pulmão. 
b) Acidente vascular encefálico. 
c) Eclâmpsia.  
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d) Dissecção aguda da aorta.  
e) Pneumonia. 
 
25. Considerando que a avaliação do risco de queda é a intervenção essencial para a prevenção de 
quedas, sendo para isso importante a correta utilização da Escala de Quedas de Morse, analise as 
seguintes afirmativas: 
I- A Escala de Quedas de Morse é constituída por cinco itens com duas ou três possibilidades de resposta 
cada um. A cada uma das respostas corresponde uma pontuação. De acordo com a avaliação efetuada, a 
soma das pontuações obtidas em cada um dos cinco itens resulta num score que indica o risco de queda.    
II- Em clientes tetraplégicos, em coma, sedados ou sem atividade motora, não se aplica a Escala de 
Quedas de Morse.  
III- A nível institucional a avaliação do risco de queda através da Escala de Quedas de Morse deve ser 
efetuada no momento da admissão assim como quando existe alteração da condição clínica do cliente ou 
quando existe queda. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
26. Considerando a Escala de Braden, indique a alternativa incorreta. 
a) É dividida em sete subescalas: mobilidade, grau de atividade física, percepção sensorial, umidade, fricção e 
cisalhamento, nutrição, perfusão tecidual e oxigenação. 
b) O fator de risco da percepção sensorial é analisado na Escala de Braden, ele considera a capacidade de 
responder de maneira apropriada ao desconforto relacionado à pressão. 
c) Ao final da avaliação, o risco será interpretado assim: maior que 22 significa alto risco, e menor que 22 ou igual 
a 22 significa baixo risco. Pode-se dizer que quanto maior a pontuação, maior o risco para desenvolvimento da 
lesão por pressão. 
d) O objetivo da Escala de Braden é individualizar o tratamento que será dispensado para cada paciente de forma 
sistematizada através da pontuação obtida, onde o risco (que pode ser classificado em: brando, moderado ou 
severo) irá determinar o risco que o paciente tem de desenvolver ou não a lesão por pressão.  
e) A Escala de Braden é um recurso utilizado para medir o risco dos pacientes críticos de desenvolverem lesões 
por pressão. Essas lesões são um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma 
proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. 
 
27. Considerando as diferenças entre os artigos de revisão de literatura, revisão sistemática e metanálise, 
numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
1ª Coluna: 
(1) Revisão de literatura. 
(2) Revisão sistemática. 
(3) Metanálise. 
 
2ª Coluna: 
( ) Objetiva examinar estatisticamente resultados de estudos prévios. 
( ) Objetiva sumarizar pesquisas prévias para responder questões, testar hipóteses ou reunir evidências.  
( ) Objetiva organizar, integrar e avaliar estudos relevantes sobre determinado tema. 
( ) Método de pesquisa similar a survey, no qual os participantes são os estudos. 
( ) Método de pesquisa, no qual são investigados o agrupamento de resultados de diversos estudos por 
meio de análises estatísticas.  
( ) Avaliações críticas do material publicado. 
a) 1 – 2 – 3 – 3 – 2 – 1. 
b) 2 – 1 – 2 – 3 – 1 – 3. 
c) 3 – 3 – 2 – 1 – 1 – 2. 
d) 1 – 3 – 2 – 2 – 3 – 1. 
e) 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 1. 
 
28. Os principais componentes da reanimação cardiopulmonar são:  
a) Compressões torácicas, via aérea e respiração. 
b) Compressões torácicas, temperatura e respiração. 
c) Via aérea, respiração e batimentos cardíacos. 
d) Compressões torácicas, via aérea e pressão arterial. 
e) Respiração, pressão arterial e batimentos cardíacos. 
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29. Um paciente chega à Unidade, com pele fria e pegajosa, pressão arterial diminuída (PAS < 90 mmHg), 
nível de consciência alterado, frequência cardíaca aumentada (>100 bpm) e frequência respiratória 
alterada (< 8 ou > 28 mrm). Esses sinais e sintomas indicam: 
a) Choque. 
b) Acidente Vascular Cerebral. 
c) Parada cardiorrespiratória. 
d) Hemorragia. 
e) Hipotensão. 
 
30. A Resolução COFEN 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 
implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. 
Sobre esse assunto, avalie as seguintes assertivas: 
I- O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 
II- O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes: coleta de dados de Enfermagem, diagnóstico de Enfermagem, planejamento de Enfermagem, 
implementação, e avaliação de Enfermagem. 
III- O Processo de Enfermagem 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; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. 
IV- O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, não podem 
participar da execução do Processo de Enfermagem. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I, II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
31. A transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante na terapêutica moderna. 
Usada de forma adequada em condições de morbidade ou mortalidade significativa, não sendo prevenida 
ou controlada efetivamente de outra maneira, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes. Sobre 
esse assunto, avalie as seguintes assertivas: 
I - Não existe contraindicação absoluta à transfusão em pacientes com febre. É importante diminuir a febre 
antes da transfusão, porque o surgimento de febre pode ser um sinal de hemólise ou de outro tipo de 
reação transfusional. 
II - Não deve ser adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido. 
III - Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 3 horas. Quando este período for 
ultrapassado a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada. 
Qual(is) está(ão) incorreta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
32.  Sobre o calendário nacional de vacinação, é incorreto afirmar que: 
a) A vacina contra Hepatite A pode ser aplicada aos 12 meses até os 5 anos. 
b) A vacina para prevenção da dengue é recomendada somente para indivíduos de 9 aos 45 anos de idade 
residentes em áreas endêmicas que já foram previamente expostos ao vírus da dengue de qualquer sorotipo. 
Contraindicada para indivíduos soronegativos, gestantes, alérgicos aos princípios ativos da vacina. 
c) A vacina contra Hepatite B é ofertada para toda a população independente da idade e/ou condições de 
vulnerabilidade, justificada pelo aumento da frequência de atividade sexual em idosos e do aumento de IST nesta 
população. 
d) A vacina contra tuberculose deve ser realizada ao nascer, sendo uma dose única. 
e) Aos 3 meses de idade deve ser realizada a primeira dose da Meningocócica C conjugada. 
 
33. Em relação à Saúde do Idoso, é incorreto afirmar que: 
a) Quedas são frequentes em pessoas idosas, mas podem ser evitadas. As suas principais consequências são 
fraturas, traumatismo craniano, contusão muscular e, principalmente, o medo de cair. 
b) A legislação brasileira assegura determinados direitos para a população de 60 anos ou mais de idade. Para 
comprovar a idade, basta apresentar um documento que contenha sua foto, como a sua carteira de identidade ou 
a sua carteira de habilitação. 
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c) Todo idoso internado ou em observação tem o direito de ter acompanhante em tempo integral. 
d) O idoso não tem direito ao fornecimento gratuito de medicamentos. 
e) Segundo o Estatuto do Idoso: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 
 
34. Para a bradicardia necessitar de tratamento, sinais e sintomas importantes devem estar relacionados à 
baixa frequência cardíaca. Assinale o sinal que não está relacionado à bradicardia. 
a) Hipotensão. 
b) Rebaixamento do nível de consciência. 
c) Choque. 
d) Desconforto torácico isquêmico. 
e) Hipertermia. 
 
35. Analise as seguintes afirmativas sobre a assistência de enfermagem a pacientes de trauma:  
I - Nas primeiras 48 horas pós traumatismo crânio encefálico, a equipe de enfermagem deve estar atenta 
ao escore de Glasgow, ao padrão respiratório e aos níveis da pressão intracraniana. 
II - Nos pacientes que apresentam fraturas de base de crânio, a sondagem nasogástrica ou enteral deve 
ser feita via nasal.  
III - Deve-se estar atento à prescrição de soluções, visto que infusão de soluções contendo dextrose a 5% 
e água é contraindicada no tratamento agudo do paciente com traumatismo crânio encefálico. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III. 
 
36. Sobre a assistência de enfermagem a pacientes em desequilíbrio eletrolítico e ácidobásico, marque C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após isso, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 
(  ) São manifestações clínicas da acidose metabólica: hiperventilação, vasodilatação periférica e anorexia. 
(  ) A administração de bicarbonato de sódio pode ser prejudicial em pacientes com hipervolemia, uma vez 
que a solução é hipertônica devido a seu elevado conteúdo de sódio. Quando a situação clínica impede o 
uso de bicarbonato (insuficiência cardíaca ou renal), a alternativa é o uso de métodos dialíticos.  
( ) São manifestações clínicas da alcalose metabólica: diminuição da excitabilidade neuromuscular, 
hipopotassemia, hipoventilação e hipercapnia.  
a) E – C – E. 
b) E – C – C. 
c) C – E – C. 
d) C – C – E. 
e) E – E – C. 
 
37. Analise as seguintes afirmativas sobre pancreatite:  
I - São cuidados da enfermagem: relatar ao médico se houver aumento de dor, pois pode ocorrer 
hemorragia pancreática, ou a quantidade do analgésico pode ser inadequada; orientar sobre a 
necessidade de evitar alimentos gordurosos e consumo de bebida alcoólica; monitorar os sinais precoces 
de disfunção neurológica, cardiovascular, renal e respiratória. 
II - A alimentação nasojejunal é o método de escolha para oferta de nutrição em doentes com pancreatite 
aguda grave após a fase de reanimação hemodinâmica. 
III - São sinais e sintomas da pancreatite: febre, leucocitose, taquicardia, taquipneia, hipotensão, nível de 
consciência rebaixado, icterícia, distensão abdominal, ascite.  
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
38. O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é caracterizado por uma obstrução de uma ou mais artérias 
pulmonares por trombos, os quais foram formados comumente no sistema venoso profundo. 
Sobre esse assunto, avalie as assertivas: 
I - Deve-se suspeitar de embolia pulmonar sempre que o doente apresentar apneia, dor torácica ou 
hipotensão sem uma causa óbvia. 
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II - A assistência de enfermagem em paciente com TEP inclui: estar atento para sinais de choque, manter 
oximetria de pulso e comunicar dessaturação, programar aferição de PA a cada 15/15 minutos. 
III - Pacientes de baixo risco devem ser tratados com heparina de baixo peso molecular, sendo que o 
enfermeiro deve realizar investigação da história do paciente, bem como completa anamnese para levantar 
as contraindicações para uso de anticoagulação. 
Qual(is) está(ão) incorreta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
39. A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma emergência clínica relativamente frequente, com episódios 
discretos até sangramento que ameaça a vida. 
Sobre esse assunto, avalie as assertivas: 
I - A hemorragia digestiva alta manifesta-se por hematêmese, melena, fezes fétidas, às vezes com 
hematoquezia.  
II - A hemorragia digestiva alta não varicosa é a maior causa de morbidade e mortalidade em cirróticos. 
III - A endoscopia digestiva alta é o procedimento de eleição para a localização do sangramento digestivo 
alto e é essencial no diagnóstico de úlceras pépticas gástricas e duodenais, neoplasias gástricas e varizes 
esofágicas.  
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
40. Considerando as arritmias cardíacas, coloque V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas e, 
após isso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(  ) Ablação é uma técnica avançada, que é realizada por cateter com energia de radiofrequência e trata 
diversas arritmias, inclusive a fibrilação atrial. 
(   ) As arritmias cardíacas podem ser classificadas quanto à frequência ou local de origem. 
(  ) O cardioversor-desfibrilador implantável é um aparelho que tem por finalidade converter apenas os 
episódios de fibrilação ventricular.  
(  ) São medidas preventivas para as arritmias cardíacas: não comer muitos açúcares e gorduras, praticar 
atividade física regularmente, evitar álcool e café. 
a) F – V – F – V. 
b) V – V – F – V. 
c) F – V – V – V. 
d) V – V – V – V. 
e) V – V – F – F. 
 
RASCUNHO. 
 
 
 


