
Processo Seletivo – 2015

001. Prova objetiva

Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde – Enfermagem

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.

02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…
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06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.

05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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24. Sobre a escala de coma de Glasgow, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Método de avaliação usado tanto para casos clínicos 
como para casos traumáticos.

(B) O trauma cranioencefálico grave recebe pontuação 
que varia entre 13 e 15 pontos.

(C) O registro de pontuação acima de 11 pontos é consi-
derado muito grave e exige rápido atendimento.

(D) O trauma cranioencefálico que recebe pontuação 
abaixo de 08 pontos é considerado de leve a mode-
rada gravidade.

(E) O paciente com pontuação acima de 12 pontos ne-
cessita de rápido atendimento e intubação orotra-
queal.

25. Do ponto de vista epidemiológico, os termos riscos ou 
agravos à saúde são utilizados para definir

(A) os fatores que se associam ao aumento do risco de 
se contrair uma doença.

(B) a capacidade de se proteger contra a aquisição de 
determinada doença.

(C) a promoção da saúde como meio da modificação 
das condições de vida e de trabalho, demandando 
uma abordagem intersetorial.

(D) a probabilidade de que indivíduos sem certa doença, 
mas expostos a determinados fatores, adquiram-na.

(E) a transformação dos processos individuais de toma-
da de decisão favorável à qualidade de vida e à 
saúde.

O acompanhamento da saúde da mulher pressupõe m edidas 
de promoção e prevenção e, assim, a realização de exames 
ginecológicos é fundamental.

26. Assinale a alternativa que contém o exame que o enfer-
meiro ajuda na sua realização e estimula as mulheres no 
sentido de o realizarem periodicamente.

(A) Ultrassonografia.

(B) Colpocitologia.

(C) Coprocultura.

(D) Tomografia.

(E) Cintilografia.

ConheCimentos esPeCífiCos

21. Com o uso de princípios e métodos epidemiológicos para  
solução de problemas encontrados na prática da área 
médica, houve o desenvolvimento da epidemiologia

(A) médica.

(B) clínica.

(C) diagnóstica.

(D) populacional.

(E) geral.

22. Um dos cuidados fundamentais para pacientes diabéti-
cos é a administração de insulina NPH. Embora a sua 
ação seja intermediária, poderá variar do início ao tér-
mino, e seu pico de ação, em horas, será entre:

(A) 2 a 4.

(B) 4 a 8.

(C) 5 a 7.

(D) 6 a12.

(E) 18 a 24.

Para responder à questão, observe a Escala de Glasgow 
(GCS).

Abertura 
Ocular

Melhor
resposta 

verbal 

Melhor 
resposta
Motora 

Pontuação

Obedece comando 
verbal simples

A ( )

Orientado
Localiza e se afasta 

da dor
B ( )

Espontânea Confuso
Somente  

localiza a dor
C ( )

Ao estímulo 
verbal

Palavras  
inapropriadas

Flexão dos braços 
e extensão das 

pernas
(decorticação)

D ( )

Ao estímulo 
doloroso

Sons
incompreensíveis

Extensão dos
braços e extensão 

das pernas
(decerebração)

E ( )

Ausência de 
resposta

Ausência de 
resposta

Ausência de
resposta

F ( )

Preencha os espaços entre parênteses ( ) da tabela, apli-
cando a correta pontuação.

23. A seguir, assinale a alternativa que contém corretamente 
a pontuação correspondente dos espaços A, B, C, D, E, F:

(A) A-1; B-2; C-3; D-4; E-5; F-6

(B) A-6; B-5; C-4; D-3; E-2; F-1

(C) A-6; B-5; C-4; D-1; E-2; F-3

(D) A-6; B-1; C-5; D-2; E-4; F-3

(E) A-1; B-6; C-2; D-5; E-3; F-4
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27. Mecônio presente no líquido amniótico altera a sua tona-
lidade e tem relação com a vitalidade fetal.

Pode-se dizer que essa afirmação está

(A) correta, para os casos em que o líquido está opales-
cente e com presença de grumos grossos.

(B) incorreta, pois a vitalidade fetal pode ser acompa-
nhada mesmo que o mecônio altere a cor do líquido.

(C) correta, pois qualquer mudança na cor do líquido 
será determinante para resolução do caso, por via 
operatória.

(D) correta, pois o líquido com tonalidade dourada, cau-
sada pelo mecônio, é sinal de alerta para abreviar o 
parto.

(E) correta, para alteração de cor por mecônio espesso 
e a via de parto normal será a melhor opção.

28. Quando ocorre a incompatibilidade ABO-Rh em mulheres 
grávidas, previamente sensibilizadas, estamos diante da

(A) doença hemolítica, pai rh negativo e filho rh positivo.

(B) eritroblastose fetal, pai rh negativo e filho rh negativo.

(C) doença hemolítica, mãe rh positivo e pai rh negativo.

(D) eritroblastose fetal, mãe rh negativo e filho rh posi-
tivo.

(E) doença hemolítica, mãe rh negativo e filho rh nega-
tivo.

29. Os cuidados de enfermagem baseados na verificação de 
sinais vitais, estímulo ao banho com supervisão, expli-
cação sobre rotinas de cuidados com o recém-nascido e 
as mamadas, estímulo à hidratação e dieta, supervisão 
de eliminações intestinais, deambulação e cuidados com 
infecção puerperal caracterizam o puerpério

(A) mediato.

(B) imediato.

(C) tardio.

(D) imediato e mediato.

(E) imediato, mediato e tardio.

30. Sobre o procedimento de sondagem gástrica, assinale a 
alternativa correta.

(A) Introduzir a sonda em qualquer narina com xilocaína 
gel, esperando por meia hora a ação do anestésico 
tópico.

(B) Com a narina anestesiada pelo lubrificante, dispen-
sa-se a lubrificação da sonda que será introduzida 
imediatamente.

(C) Introduzir a sonda perpendicular ao ângulo da face 
em 30 graus, deixando fechada uma das saídas.

(D) Fletir a cabeça em direção ao tórax; caso sinta resis-
tência, solicitar ao paciente que degluta.

(E) Diante de reações de tosse ou resistência por parte 
do paciente, introduzir a sonda rapidamente e com 
força.

31. A Organização Mundial de Saúde define a dependência 
química como o estado psíquico e algumas vezes físico, 
resultante da interação entre um organismo vivo e uma 
substância.

No manual de Diagnóstico e Estatística da Associação 
Psiquiátrica Americana (DSM-IV-TR), dependência está 
caracterizada como

(A) sinais clínicos que são resultados da necessidade de 
ingestão da mesma quantidade da droga para obter 
o efeito desejado.

(B) síndrome, com sinais e sintomas típicos de cada 
substância, conhecida como tolerância a droga.

(C) consumo por um período de tempo, mesmo que 
p equeno, mas com quantidades maiores que o pla-
nejado de uma droga.

(D) desejo persistente de uso e incapacidade para con-
trole de uma droga.

(E) efeito deletério do uso de droga para o organismo 
biológico, sem prejuízo psicossocial significativo.

32. De acordo com a Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, 
também conhecida como Lei Paulo Delgado e/ou Lei da 
Reforma Psiquiátrica, instituiu-se um novo modelo de 
tratamento aos transtornos mentais no Brasil em que se 
prioriza:

(A) internação em hospitais gerais.

(B) criação de hospitais dia.

(C) criação de centros de atenção psicossocial.

(D) psicofarmacoterapia.

(E) desospitalização.

33. A comunicação é essencial para o profissional de enfer-
magem, em virtude da necessidade de criar elo entre 
t odos os profissionais da equipe e o paciente.

Utilizando-se dos princípios que fundamentam as técni-
cas de comunicação, assinale a alternativa correta.

(A) Estimular a iniciativa do paciente, empregando ativi-
dade verbal mínima.

(B) A abordagem do paciente deverá ser realizada, prio-
ritariamente, com perguntas diretas.

(C) Utilizar técnicas de comunicação para facilitar a 
e xpressão de sentimentos, com uso da comunica-
ção terapêutica.

(D) A entrevista deverá ser feita da forma mais fechada 
possível.

(E) Promover atenção e centralizar a atenção naquilo 
que o paciente não verbaliza.
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38. Urgência hipertensiva é definida por uma situação

(A) aguda e com acentuada elevação da pressão arte-
rial, totalmente assintomática.

(B) de acentuada elevação da pressão arterial, com 
evidente dano vascular agudo e progressivo e de 
órgãos alvo.

(C) intensa e abrupta de elevação da pressão arterial, 
que tem como característica cursar com congestão 
pulmonar e edema.

(D) acentuada da elevação da pressão arterial com alte-
rações bioquímicas.

(E) acentuada de elevação da pressão arterial, sem sin-
tomas graves, risco à vida ou de dano agudo a órgão 
alvo ou comprometimento vascular.

39. A assistência pré-natal é fator fundamental para o bom 
prognóstico de saúde materna e fetal. O acompanha-
mento e o cuidado com a gestante nesse período são 
r ealizados por consultas agendadas e se tornam sema-
nais a partir da seguinte idade gestacional, em meses,

(A) primeiro.

(B) quatro.

(C) sétimo.

(D) oitavo.

(E) nono.

40. A equipe de saúde mostra-se preocupada com uma 
p aciente gestante que apresenta um quadro de edema 
em mãos e face, pressão arterial de 140 x 90 mmHg e 
com presença de proteína na urina.

A situação descrita pode estar caracterizando um qua-
dro de

(A) pré-eclâmpsia.

(B) apenas hipertensão crônica.

(C) gravidez de baixo risco.

(D) gravidez ectópica.

(E) eclâmpsia.

41. O enfermeiro que realiza exame físico em mulheres  
que deram à luz na maternidade deve estar atento aos 
cuidados preventivos para problemas de tromboflebites.

Dentre esses cuidados, pode-se citar:

(A) massagear os membros inferiores.

(B) aplicar compressas mornas na região poplítea.

(C) enfaixar e elevar os membros inferiores.

(D) aplicar compressas frias na região poplítea.

(E) estimular a deambulação.

34. O Enfermeiro, ao indagar por indicações sobre a biome-
cânica envolvida em situação de colisão frontal de um 
veículo, recebe informação de que no lado do condutor o 
para-brisa ficou “estrelado”. O condutor não estava con-
tido e era o único ocupante do veículo.

No caso citado, além de uma lesão na cabeça, poderão 
ser lesionados, mais provavelmente,

(A) a coluna cervical, o tórax e o abdome.

(B) o tórax, o abdome e os joelhos.

(C) a coluna torácica, os joelhos e os tornozelos.

(D) o ombro, a coluna cervical e a região pélvica.

(E) a coluna cervical, a coluna torácica e a região pélvica.

35. Caracteriza-se como uma situação de parto iminente:

(A) perda de líquido amniótico pelo canal vaginal.

(B) idade gestacional de 42 semanas.

(C) agitação, sudorese e “coroamento” do polo cefálico.

(D) perda do tampão mucoso sanguinolento.

(E) dores em baixo ventre com sangramento vaginal.

36. Diante do desenvolvimento de uma criança saudável, 
espera-se que comece a ficar em pé, sozinha, com a 
s eguinte idade, em meses:

(A) 5.

(B) 9.

(C) 12.

(D) 18.

(E) 20.

37. O acidente vascular encefálico isquêmico está frequen-
temente associado à seguinte causa:

(A) sangramento dos vasos sanguíneos cerebrais.

(B) hipoxemia encefálica por sangramento intracerebral.

(C) bloqueio do fluxo sanguíneo cerebral.

(D) resultante de crises hipotensivas frequentes.

(E) resultante do rompimento de artéria carótida.
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46. O abortamento é a intercorrência obstétrica mais comum.  
O número de gestações que evoluem para abortos  
antes de 20 semanas, somados às gestações subclíni-
cas ou não diagnosticadas que também evoluem para 
aborto, podem chegar, correta e respectivamente, à  
seguinte frequência percentual:

(A) 10 e 20.

(B) 20 e 30.

(C) 20 e 50.

(D) 30 e 50.

(E) 35 e 60.

47. O enfermeiro que atua no atendimento de urgências 
p ediátricas precisa dar muita atenção para os casos de 
ordem respiratória.

São considerados fatores importantes, por serem preva-
lentes na insuficiência respiratória aguda:

(A) febre e tosse.

(B) tiragem e tosse.

(C) febre e sibilância.

(D) tosse e sibilância.

(E) tosse e dificuldade respiratória.

48. O dreno de tórax aplicado no paciente exige cuidados 
para que não sofra obstruções por causa do escoamento 
e da drenagem necessários de sangue e fluídos.

Um dos cuidados que deverá ser realizado de 2 em  
2 horas, ou sempre que necessário, é

(A) a aspiração.

(B) a extubação.

(C) a manipulação.

(D) a ordenha.

(E) a infiltração.

49. O rodízio de locais na aplicação da insulina subcutânea, 
entre outras coisas, visa fundamentalmente:

(A) evitar lipodistrofia.

(B) melhorar a absorção da insulina.

(C) manter baixo os índices de glicemia.

(D) evitar cetoacidose metabólica.

(E) melhorar isquemia local.

42. Nas situações de atendimento de urgência em crianças, 
é correto afirmar que, para o lactente, deve-se aferir o 
pulso

(A) pedioso.

(B) radial.

(C) braquial.

(D) femoral.

(E) carotídeo.

43. Diante do processo de envelhecimento e da diminuição 
de estimulação social, muitas vezes presentes nas pró-
prias famílias que têm idosos, observam-se mais e mais 
idosos com quadros demenciais progressivos.

O percentual estimado na população idosa institucionali-
zada e com quadros demenciais está próximo de:

(A) 10%

(B) 30%

(C) 50%

(D) 75%

(E) 90%

44. Criado por portaria ministerial (GM 154/2008), o 
                                                                      tem como 
objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações na 
atenção básica em diversos territórios de saúde, e atua 
como equipe matricial de apoio.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
l acuna do texto.

(A) SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

(B) NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família

(C) CAISM – Centro de Atenção Integrada à Saúde 
Mental

(D) SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica

(E) PNAB – Política Nacional de Atenção Básica

45. É um dispositivo utilizado para tratamento da insuficiên-
cia respiratória na criança, e pode oferecer até 30% de 
concentração de oxigênio. Trata-se

(A) do cateter nasal tipo óculos.

(B) da máscara de Venturi.

(C) do halo de oxigênio.

(D) da tenda de oxigênio.

(E) da terapia com aerossol.
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53. É considerada uma ação governamental impactante para 
prevenção de agravos à saúde do idoso:

(A) centros de atividades físicas para 3a idade.

(B) centros de gerontologia em hospitais.

(C) centros de geriatria ampliados na comunidade.

(D) vacinação para idosos.

(E) farmácia com distribuição gratuita de remédios.

54. A nutrição enteral (NA) ocorre por meio de sondas e bom-
bas de infusão e é uma forma eficaz de nutrição quando 
o paciente não pode fazê-la por via oral.

São vias utilizadas para nutrição enteral:

(A) nasogástrica, gastrostomia e jejunosotomia.

(B) venosa perífica e nasogástrica.

(C) gastrostomia, traqueostomia e jejunostomia.

(D) jejunostomia e venosa central.

(E) transnasal, veia safena e traqueostomia.

Analise a tabela sobre classificação e tipos de Resíduos em 
Ambiente de Saúde.

TIPOS DE RESÍDUO EXEMPLO DE RESÍDUOS

GRUPO A
Resíduos 
Potencialmente 
Infectantes

( )  Materiais como agulhas, estile-
tes, cateteres, bisturis.

GRUPO B
Resíduos
químicos

( )  Papéis, embalagens; restos ali-
mentares; resíduos sem utilidade 
e não infectados, inclusive os que 
possam ser posteriormente reci-
clados.

GRUPO C
Rejeitos
Radioativos

( )  Vacina vencida ou inutilizada; 
sangue e hemoderivados e resí-
duos em contato com estes (na 
sua forma livre); órgãos; placen-
tas; fetos e peças anatômicas.

GRUPO D
Resíduos
Comuns

( )  Antineoplásicos; imunossupres-
sores; digitálicos; antirretrovirais, 
quando descartados por serviços 
de saúde; medicamentos contro-
lados pela Portaria MS 344/98 e 
suas atualizações

GRUPO E
Resíduos
Pérfurocortantes

( )  materiais resultantes de ativida-
des humanas que contenham 
r adionuclídeos em quantidade 
superior aos limites de elimina-
ção especificados nas normas da 
Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e para as quais 
a reutilização é imprópria ou não 
prevista (Exemplo Césio 137).

50. Assinale a alternativa que contém arritmias mais fre-
quentes que podem levar à parada cardiorrespiratória.

(A) Ritmo sinusal e vibrilação ventricular.

(B) Taquicardia e vibrilação ventricular.

(C) Ritmo sinusal e bradicardia atrial.

(D) Bradicardia atrial e ventricular.

(E) Flutter e fibrilação atrial.

51. A máscara facial simples com O2 suplementar de 8 a  
10 litros/min. fornece a seguinte fração inspirada de  
oxigênio:

(A) 16%

(B) 21%

(C) 40 - 60%

(D) 75%

(E) 90 - 100%

52. Durante a avaliação inicial de uma pessoa que está 
i nconsciente há, pelo menos, 8 minutos, você constata 
ausência de respiração e de pulso central. Pelo monitor 
cardíaco, observa-se o ritmo apresentado na figura.

A ação imediata será:

(A) manobras de reanimação cardiopulmonar, mantendo 
ciclos de 30 compressões e 2 insuflações até a insta-
lação da via aérea avançada.

(B) instalação imediata da via aérea avançada, que tem 
prioridade em relação a qualquer outra ação.

(C) aplicação de epinefrina como primeira droga e de 
amiodarona em bolus na sequência, se persistir esse 
ritmo.

(D) aplicar um choque de 200J, reiniciar reanimação 
cardiopulmonar por 2 minutos e, a seguir, checar o 
ritmo.

(E) aplicar um choque de 300J, reiniciar reanimação 
cardiopulmonar por 2 minutos e, a seguir, checar o 
ritmo.
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59. O comportamento se caracteriza por alheamento da rea-
lidade, alterações em várias funções mentais que deter-
minam mudanças na área senso-perceptiva e com gra-
ves distúrbios de pensamento. Trata-se de uma pessoa 
que apresenta um quadro

(A) neurótico.

(B) ansiogênico.

(C) psicótico.

(D) obssessivo.

(E) compulsivo.

60. Diante de uma vítima que apresenta alteração de com-
portamento causada por problemas psiquiátricos, o aten-
dimento inicial do enfermeiro é

(A) contê-la fisicamente para evitar fuga.

(B) aplicar técnicas de comunicação terapêutica.

(C) usar a segurança local para contenção mecânica.

(D) aplicar medicação após contenção física imediata.

(E) manter distância até que o médico atenda.

55. Assinale a alternativa que contém a sequência correta de 
cima para baixo.

(A) A-B-C-D-E

(B) E-D-C-B-A

(C) E-D-C-A-B

(D) E-D-A-C-B

(E) E-D-A-B-C

56. É outro meio de transmissão do HIV, para além da trans-
missão por contato com sangue e esperma:

(A) da mãe para o filho durante a gravidez.

(B) picada de insetos que se alimentam de sangue.

(C) ingesta de água contaminada pelo agente.

(D) por meio de contatos pele a pele e beijos.

(E) ingesta de alimentos contaminados pelo agente.

57. Ética e bioética norteiam as ações profissionais do enfer-
meiro. De acordo com os preceitos estudados pela Ética 
e Bioética, assinale a alternativa correta.

(A) Autonomia do paciente permite a ele, mesmo depois 
de informado, escolher se realiza ou não o trata-
mento, ainda que a não realização venha a causar 
danos à sua saúde.

(B) Beneficência indica que o profissional de saúde é 
quem conhece o problema do paciente, e cabe a ele 
decidir sobre o que será ou não realizado, mesmo 
contra a sua vontade.

(C) Morte lenta, ansiosa e com sofrimento da pessoa 
com doença incurável denomina-se ortotanásia.

(D) Distanásia é o mesmo que abreviar, sem dor, a vida 
de uma pessoa com doença sem possibilidade de 
cura.

(E) Bioética é o mesmo que ética médica e de enferma-
gem, e está prevista nos códigos das profissões.

58. Os órgãos de representação da profissão de enferma-
gem que se responsabilizam fundamentalmente por  
zelar o exercício profissional, os direitos e conquistas 
trabalhistas, e eventos culturais e sociais são, correta e 
respectivamente,

(A) Sindicatos, Associações e Conselhos Regionais.

(B) Associações, Conselhos Regionais e Sindicatos.

(C) Conselhos Regionais, Sindicatos e Associações.

(D) Sindicatos, Conselhos Regionais e Associações.

(E) Conselhos Regionais, Associações e Sindicato.
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