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PÁGINA EM BRANCO

LÍNGUA PORTUGUESA
01) Leia o poema cujo autor é Chuang Tzu, um grande filósofo taoísta do séc. IV a.C.
“O Rei do Mar do Sul era age-conforme-teu-palpite,
O Rei do Mar do Norte era age-num-relâmpago.
O Rei do lugar entre um e outro era o Não-Forma.

Os homens, disseram, têm sete aberturas
Para ver, ouvir, comer, respirar,
E assim por diante. Mas o Não-Forma
Não tem aberturas. Vamos fazer nele
Algumas aberturas.

Ora, o Rei do Mar do Sul
E o Rei do Mar do Norte
Costumavam ir juntos frequentemente
À terra do Não-Forma.
Este os tratava bem.

Depois disso
Fizeram aberturas em Não-Forma,
Uma por dia, em sete dias.
Quando terminaram a sétima abertura,
Seu amigo estava morto.”

Então, consultavam entre si,
Pensavam num bom plano,
Numa agradável surpresa para Não-Forma
Como penhor de gratidão.

(BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o
conhecimento, a linguagem. 20.ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 1991.)

Sobre o texto lido, avalie as afirmações a seguir.
I.

O poema evoca que não há como viver e querer a realidade cotidiana sem aniquilar o outro.

II.

Os propósitos do age-conforme-teu-palpite e do age-num-relâmpago respeitaram o interesse do Não-Forma.

III. Os versos tecem considerações sobre os interesses e comportamentos do ser e do mundo a partir das
figuras de três reis.
IV. Os dois reis não se deram conta de que as medidas tomadas foram um risco desastroso, pelo desrespeito
à alteridade.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
Para responder as questões 02 e 03, leia o texto seguinte.
Mulheres em espaços de poder e decisão
As mulheres, mesmo diante de avanços no que diz respeito à igualdade entre os gêneros, ocupam cargos
de menor peso nas grandes decisões políticas de menor prestígio no mercado de trabalho. As posições de
poder ainda são ocupadas em sua maioria por homens. Por isso, escrever sobre homens e poder seria de
um óbvio ululante. O que se constata é que os estereótipos de gênero reforçam os papéis diferenciados,
destinando aos homens as atividades do espaço público e às mulheres, as do espaço privado.
As mulheres são maioria na base da organização de movimentos sociais, mas ainda são minoria nos
cargos políticos e também na participação de partidos políticos. Nos espaços de direção de empresas privadas
e de organizações como sindicatos e associações de classe, o mesmo quadro é verificado. As diferenças
se acentuam quando investigamos a interseccionalidade da dimensão de gênero com classe, raça/etnia,
orientação sexual. [...] A participação ativa das mulheres é indispensável à construção da democracia e da
cidadania e assume um caráter crítico e propositivo na construção das plataformas feministas dirigidas ao
poder público.
Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/poder-e-decisao>. Acesso em: 13 jun. 2018. Adaptado.

Enfermeiro - Turno da Manhã

3

02) No primeiro parágrafo, o autor argumenta que “escrever sobre homens e poder seria de um óbvio ululante”.
Nessa estrutura frasal, a expressão em destaque provoca algumas possibilidades de sentido. A esse respeito,
avalie as afirmações apresentadas.
I.

Aponta para uma discussão inócua, que provoca algumas reflexões incongruentes.

II.

Evidencia uma abordagem que ainda não é de conhecimento de grande parte das pessoas.

III. Traz à tona um assunto que constitui uma evidência gritante, um axioma ainda presente nos dias de hoje.
IV. Veicula um fato que não representa novidade porque os homens, ao longo dos tempos, estiveram no poder.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
03) O posicionamento do autor acerca do tema sugere
a) reflexão.
b) sarcasmo.
c) inconsequência.
d) sentimentalismo.
04) Observe os textos abaixo.
TEXTO I

TEXTO II

Disponível em: <https://50tonsdepantone.blogspot.com/2017/04/>.
Acesso em: 14 jun. 2018.

Disponível em: https://50tonsdepantone.
blogspot.com/2017/04/>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Com base nas informações contidas nos textos, preencha as lacunas.
No primeiro texto, a palavra ________________ é usada em dois sentidos diferentes: num deles denomina
um objeto; no outro, atribui uma característica a um ser. No segundo pode-se afirmar que o conjunto do texto
se ________________ a partir da ________________ de sentido entre as palavras.
A sequência correta é
a) carro / reconstitui / lógica
b) bravo / articula / oposição
c) bravo / destaca / similitude
d) carro / organiza / abrangência
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Para responder as questões 05 e 06, leia o trecho transcrito do romance “Um certo capitão Rodrigo”, de
Érico Veríssimo, que apresenta a casa de Pedro Terra.
“A casa de Pedro Terra ficava numa esquina da praça, perto da capela, com a frente para o poente.
Baixa, de porta e duas janelas, tinha alicerces de pedra, paredes de tijolos e era coberta de telhas. Os tijolos
haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria e as telhas tinham vindo de Rio Pardo, na carreta de
Juvenal. Era das poucas casas assoalhadas de Santa Fé; dizia-se até que muita gente em melhor situação
financeira que a de Pedro não morava numa casa tão boa como a dele. Não era muito grande. Tinha uma
sala de jantar, que eles chamavam de varanda (o vigário, homem letrado, afirmava que varanda na verdade
era outra coisa), dois quartos de dormir, uma cozinha e uma despensa, que era também o lugar onde ficava
o bacião em que a família tomava seu banho semanal (Pedro tinha o hábito de lavar os pés todas as noites,
antes de ir para a cama). A cozinha, que era a peça que o dono da casa preferia, por ser a mais quente no
inverno e a que mais o fazia lembrar outros tempos – chão de terra batida, cheiro de picumã, crepitar de fogo,
chiado da chaleira –, ficava bem nos fundos da casa, com uma janela para o quintal, onde havia laranjeiras,
pessegueiros, cinamomos, uma marmeleira-da-índia e o poço. A mobília dos Terras era a mais resumida
possível. Na varanda, além da mesa de cedro, sem lustro, viam-se algumas cadeiras com assento de palha
trançada, uma cantoneira de tábua tosca, e uma talha com água potável a um canto. Nos quartos, camasde-vento, baús e pregos na parede à guisa de cabides. As paredes eram caiadas e completamente nuas; na
da sala de jantar havia uma saliência semelhando um ventre roliço (Ana Terra costumava dizer que a casa
estava grávida ...). De vez em quando essas paredes eram cruzadas por pequenas lagartixas dum pardo
esverdinhado, por lacraias ou aranhas – o que dava calafrios em Bibiana.”
(VERÍSSIMO, Érico. Um certo capitão Rodrigo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)

05) Com referência à compreensão e à interpretação do texto, é correto afirmar que
a) as imagens formadas sobre a casa são grotescas.
b) o espaço onírico se confunde com o espaço da casa.
c) a narrativa concede valor expressivo aos bens materiais.
d) o episódio é transcrito pela repetição psicológica do autor.
06) Leia a frase transcrita do texto.
“Os tijolos haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria...”
Transpondo-a para a voz ativa correspondente, obtém-se a forma verbal
a) se farão.
b) havia feito.
c) serão feitos.
d) haveria feito.
07) Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: http://www.lagoavermelha.rs.gov.br/alexandre-beck-o-pai-do-menino-armandinho/ Acesso em 14 jun. 2018.)

Dentre as colocações pronominais presentes na tirinha, é correto afirmar que
a) há um erro em “vive me dando”, porque, após gerúndio, é obrigatória a ênclise.
b) para completar o verbo “leu”, deve-se usar a próclise com o pronome oblíquo átono “os”.
c) na presença do pronome relativo “que”, é facultativa a colocação do pronome oblíquo átono “nos”.
d) o pronome pessoal do caso reto, “eles”, está empregado na oração como sujeito; por isso, a ênclise.
Enfermeiro - Turno da Manhã

5

08) Leia o trecho transcrito de “Memórias póstumas de Brás Cubas”, romance de Machado de Assis, e observe
a função sintática das expressões destacadas.
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas
considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim
mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o ‘Pentateuco’. Dito isso, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira
do mês de agosto de 1869, na minha chácara de Catumbi.”
(DE ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Martin Claret, 2003.)

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre a natureza gramatical dos termos
grifados no texto machadiano.
( ) O complemento “a adotar” é objeto indireto do verbo “levaram”.
( ) O complemento “a sua morte” é objeto direto do verbo “contou”.
( ) O complemento “mais elegante” é objeto direto do verbo “ficaria”.
( ) O complemento “estas memórias” é objeto direto do verbo “abrir”.
( ) O complemento “às duas horas da tarde” é objeto indireto do verbo “expirei”.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (F); (V); (V).
09) Leia o anúncio abaixo.
Campanha publicitária do Citibank espalhada em Outdoors
“Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça: vírgulas significam pausas...”
Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-souza-barros/campanha-publicitaria-do-citibank-espalhada-em-outdoors>. Acesso
em 13 juh. 2018. Adaptado.

Avalie as afirmações a seguir acerca da recomendação presente no anúncio bancário.
I.

Os dois pontos servem para anunciar um esclarecimento do que foi declarado.

II.

A vírgula em “Trabalhe, trabalhe, trabalhe” serve para isolar elementos repetitivos.

III. Faltou o pronome relativo “que” no lugar dos dois pontos, por se tratar de uma oração adjetiva.
IV. É adequado encerrar o anúncio com reticências, pois a ideia se completa com o término da frase.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
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Para responder as questões 10, 11 e 12, leia a passagem transcrita da “Carta”, de Pero Vaz de Caminha,
sobre as impressões da terra habitada.
“Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta que contra o
norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco
léguas por costa. Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas;
e a terra por cima toda chã é muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito
chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa.
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem
lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre Douro e
Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.
Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo,
por bem das águas que tem.
Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a
principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. [...]
E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me
alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr assim pelo miúdo. [...]
Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.”
(CAMINHA, Pero Vaz de. Carta. Belo Horizonte: Crisália, 2002. Adaptado.)

10) Avalie os trechos transcritos e identifique aquele em que há a explicação correta dos articuladores destacados.
a) “... porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.” [OS = ENTRE DOURO E MINHO]
b) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.” [QUE = SEMENTE]
c) “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer ...” [ELA = TERRA]
d) “Nela (...) não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho
vimos.” [LHO = NELA]
11) Associe as colunas, relacionando a frase com sua respectiva função sintática.
FRASES

FUNÇÕES SINTÁTICAS

(1) “... assim frios e temperados, como os de Entre Douro e Minho...”

( ) Causa.

(2) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar”. ( ) Hipótese.
(3) “... será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas por ( ) Comparação.
costa”.
(4) “ ... pareceu, vista do mar, muito grande, porque, (...) não podíamos ver ( ) Consequência.
senão terra com arvoredos...”
A sequência correta é
a) (1); (2); (4); (3).
b) (2); (1); (3); (4).
c) (3); (4); (2); (1).
d) (4); (2); (1); (3).
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12) Observe as alterações propostas nas frases transcritas do texto.
I.

“Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra
por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.”
Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; já que a
terra por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.

II.

“Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver...”
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, visto que, a estender olhos, não podíamos ver...

III. “Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...”
Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...
IV. “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr
assim pelo miúdo.”
E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, inclusive o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez
pôr assim pelo miúdo.
O sentido original ficou comprometido em
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
13) Atente para o emprego do sinal indicativo de crase na tirinha.

Disponível em: https://babaludecebola.wordpress.com/page/96/ Acesso em: 14 jun. 2018.

Considerando o acento grave, avalie as asserções a seguir.
I.

Identifica-se um erro quanto ao emprego da crase no segundo quadrinho.
PORQUE

II . Não se pode acentuar o “a” antes de palavras masculinas.
Sobre essas asserções, é correto afirmar que
a) a primeira é uma asserção falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é uma asserção verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas asserções são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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14) Leia o aviso a seguir.

Disponível em: <https://www.aquitemplacas.com.br/produtosDetalhes.php?p=proibido-entrada-de-animais>. Acesso em: 14 jun. 2018.

A respeito das informações acerca da concordância nominal presente no aviso, é correto afirmar que pode-se
escrever
a) “É proibido a entrada de animais”, pois a expressão fica invariável, qualquer que seja o gênero.
b) “É proibida entrada de animais”, pois a ideia genérica ou indeterminada concorda com o substantivo.
c) “É proibida a entrada de animais”, pois a determinação do sujeito permite a concordância do adjetivo.
d) “É proibida a entrada de animais” e “É proibido a entrada de animais”, pois a concordância é facultativa.
15) Leia, atentamente, a tirinha a seguir.

Disponível em: <http://www.jeanlauand.com/DK1.html>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca das unidades lexicais.
( ) No 3º quadrinho, a pronúncia certa da palavra "próprias" é /própias/.
( ) No último quadrinho, o conector POR QUE está grafado incorretamente.
( ) No 2º quadrinho, a palavra GUERRA apresenta dois dígrafos na sua grafia.
( ) No 3º quadrinho, a divisão silábica correta do vocábulo "pessoas" é: PES-SOAS.
( ) No 1º quadrinho, a palavra TREVAS deve ser acentuada por se tratar de uma paroxítona terminada
em "s".
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (F); (F).
b) (V); (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V); (V).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) A equipe de enfermagem é composta por diversas categorias profissionais, cada uma com atribuições claras,
e tem como seu gestor o Enfermeiro.
Considerando a Lei nº 7.498, de 1986, que regula o exercício profissional da enfermagem, associe as
colunas, relacionando as categorias de profissionais da enfermagem aos respectivos cuidados que eles
podem prestar.
CATEGORIAS DE PROFISSIONAIS

CUIDADOS A SEREM PRESTADOS

(1) Enfermeiro
(...) Realização da cateterização central por inserção
periférica.
(2) Enfermeiro e Técnico de Enfermagem
(3) Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem (...) Discussão de planejamento de assistência a
paciente portador do bacilo da tuberculose com
baixa adesão ao tratamento.
(...) Identificação da temperatura corporal em portos e
aeroportos, em busca de pacientes febris em
surtos de doenças infecciosas.
(...) Execução de atividades educativas em escolas,
visando o planejamento familiar, a redução de riscos
sexuais e adoção de práticas seguras.

A sequência correta é
a) (1); (1); (2); (3).
b) (1); (2); (3); (1).
c) (2); (3); (2); (1).
d) (3); (2); (1); (2).

17) Procedimentos cirúrgicos são largamente utilizados para o tratamento de diversas afecções crônicas de
saúde, desde ressecção de neoplasias até correção de problemas cardíacos. Muitos desses procedimentos
são realizados eletivamente e permitem ao enfermeiro da atenção básica controlar fatores de risco que
podem causar alguma complicação no pós-operatório de seu paciente, como uma Infecção de Sítio Cirúrgico
(ISC).
Quais são os fatores de riscos da ISC, intrínsecos e modificáveis, que podem ser abordados com o paciente
pelo enfermeiro na atenção básica?
a) Idade, obesidade e profilaxia antimicrobiana.
b) Banho pré-operatório, profliaxia antimicrobiana e obesidade.
c) Controle da glicose, uso de imunossupressores e obesidade.
d) Interrupção do tabagismo, banho pré-operatório e uso de imunossupressores.
18) Leia, com atenção, o texto a seguir e complete corretamente as lacunas.
Na aplicação de medicações parenterais, deve-se atentar que, na região ________________, utiliza-se
agulha de calibre máximo de __________ e infunde-se volume máximo de _________.
A sequência correta para o preenchimento das lacunas é
a) deltoide / 25x7 / 4mL.
b) dorsoglútea / 25x7 / 3mL.
c) reto femoral / 30x7 / 3mL.
d) ventroglútea / 30x7 / 4mL.
19) A avaliação do sistema músculoesquelético é de grande importância para o enfermeiro, seja na atenção
básica ou na atenção hospitalar. A identificação de restrições de movimento pode indicar uma dificuldade do
paciente em executar atividades de vida diária, gerando uma necessidade de assistência a esse paciente.
Quando um paciente demonstra incapacidade de levantar o braço acima do ombro, pode-se inferir que o
mesmo possui uma lesão no músculo
a) deltoide.
b) trapézio.
c) grande dorsal.
d) supra-espinhoso.
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20) O acompanhamento do crescimento da criança nos seus primeiros dois anos de vida é essencial para a
prevenção de afecções futuras.
Quais condutas são recomendadas no acompanhamento dado a uma criança com peso baixo para a idade,
estando ela com menos de dois anos?
a) Iniciar desmame e encaminhar para o nutricionista.
b) Prescrever dieta hipercalórica e estimular o desmame.
c) Investigar causas infecciosas e encaminhar para o serviço social.
d) Atentar para o desmame precoce e retornar à consulta em, no máximo, 15 dias.
21) A hanseníase é uma doença infecciosa e prevalente em diversas regiões do Brasil. A identificação precoce
de indivíduos com essa afecção é essencial para o controle e a cura dessa doença.
Quais são as principais manifestações clínicas da hanseníase?
a) Manchas avermelhadas e algia ao toque.
b) Manchas hipocrômicas e secreção serosa.
c) Manchas hipercrômicas e sensibilidade tátil aumentada.
d) Manchas esbranquiçadas e ausência de sudorese no local.
22) O Sistema Único de Saúde (SUS) visa a cumprir a Constituição Federal de 1988 no que tange ao aspecto da
saúde como direito do povo e dever do Estado.
Analise as afirmações a seguir, observando quais violam os princípios da atenção básica no Brasil.
I.

Não vacinação de indivíduos com menos de 20 anos para a febre amarela, apesar de uma epidemia da doença.

II.

Indivíduo ter incluído conselheiro religioso no planejamento de seu cuidado devido a quadro depressivo
por falta da prática religiosa.

III. Unidade básica de saúde é transferida de lugar a pedido da população local pela falta de acesso por
transporte público.
IV.

Atender em prioridade casos agudos de doenças crônicas, evitando realizar visitas domiciliares devido
a terreno acidentado.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
23) O trabalho em saúde constitui uma relação complexa e que sempre deve ser melhorada. Algumas técnicas e
diretrizes podem ser usadas para melhorar o trabalho em equipe, entre essas podem ser citadas
a) a alternância de coordenações e a identificação de porta-vozes dos grupos.
b) a devalorização das más experiências pessoais e o reforço da aprendizagem coletiva.
c) a mudança da filosofia de organização institucional e o reforço das fragilidades pessoais.
d) a manutenção da estrutura organizacional e a busca de fortalecimento do grupo em detrimento ao indivíduo.
24) Paciente de 6 anos chega inconsciente na Unidade de Pronto Atendimento no colo da mãe. A mãe relata
que a criança brincava em um parque com a presença de abelhas e que começou a chorar, iniciando um
edema de face, evoluindo para dificuldade de respiração e inconsciência. Ao exame, a criança permanecia
inconsciente, taquipneica, com respiração difícil e ruidosa, taquicárdica, hipotensa, com presença de edema
importante de face, eritema no corpo, pele fria e pegajosa. Após a análise rápida do enfermeiro da triagem
e do médico de plantão, foi diagnosticado que a criança estava sofrendo choque anafilático, sendo prescrita
epinefrina via intramuscular.
Quais cuidados o enfermeiro da Unidade de Pronto Atendimento deve tomar com esse paciente no preparo,
na administração e na pós-medicação da epinefrina via intramuscular?
a) Proteger da luz do sol a seringa durante a adminstração da medicação.
b) Atentar para náuseas e vômitos, devido a possível reação adversa da criança.
c) Administrar a medicação juntamente com bicarbonato de sódio, para controle de possível acidose metabólica.
d) Acompanhar a frequência respiratória do paciente, pois é o sinal vital que mais se altera com a aplicação
de catecolaminas.
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25) A identificação da dor em crianças é um desafio e uma tarefa do enfermeiro durante o atendimento a lactentes
e a crianças pequenas.
Associe as colunas e relacione as características de resposta à dor pela criança e sua idade.
IDADE DA CRIANÇA

CARACTERÍSTICAS DE RESPOSTA À DOR

(1) Lactente pequena
(2) Lactente maior
(3) Pequena

(...) Resposta corporal generalizada de rigidez e de agitação.
(...) Choro alto e grito estridentes.
(...) Batidas de braços e pernas.
(...) Expressão facial de dor.

A sequência correta é
a) (1); (3); (2); (1).
b) (1); (3); (3); (2).
c) (2); (2); (3); (1).
d) (3); (2); (2); (1).
26) O corrimento pós-parto é algo fisiológico; entretanto, deve-se atentar à duração e ao aspecto do mesmo. Um
desses corrimentos é intitulado lochia fusca. Ele vem acompanhado da presença de sangue, de leucócitos e
de tecidos antigos.
A duração média desse corrimento é de
a) 2 dias.
b) 10 dias.
c) 12 dias.
d) 24 dias.
27) Preencha, corretamente, as lacunas.
Uma criança com 8 meses deve ter recebido _________ dose(s) da vacina ___________________ e
________ dose(s) da vacina ______________________.
A sequência correta para o preenchimento das lacunas é
a) três; pneumocócica; uma; BCG.
b) duas; rotavírus; duas; triplice viral.
c) duas; hepatite B; uma; febre amarela.
d) três; pentavalente; duas; meningocócica C.
28) A assistência de enfermagem no intraoperatório é essencial para identificar possíveis problemas durante a
cirurgia ou mesmo afecções posteriores.
Que cuidado o enfermeiro deve ter com o paciente submetido à cirurgia?
a) Colocar o paciente na posição de Sims para cirurgia de laparoscopia exploradora.
b) Inquirir sobre o uso de álcool por pacientes que podem receber diazepam como anestésico.
c) Manter a temperatura do paciente abaixo de 36ºC durante a cirurgia, gerando proteção a distúrbios
neurológicos.
d) Monitorizar a temperatura em pacientes que atinjam até 120 batimentos por segundo, pois é essencial
para a identificação da hipertermia maligna.
29) A neuropatia hepática é uma complicação tardia e grave em pacientes com afecções do fígado. Diversos
cuidados precisam ser tomados para evitar maiores complicações.
Quais cuidados devem ser prestados pelo enfermeiro ao paciente com neuropatia hepática?
a) Monitorar níveis séricos de Gama Glutamil Transferase (GGT) e administrar sedativos.
b) Orientar o aumento da ingestão de proteínas e a diminuição da ingestão de gorduras.
c) Administrar lactulose, anotar frequência de eliminações intestinais e promover hidratação.
d) Monitorar sinais vitais regularmente, de 8 em 8 horas, e buscar sinais de hiperemia em braços e pernas.

Enfermeiro - Turno da Manhã

12

30) A enfermagem exerce um papel fundamental no cuidado de pacientes em unidades de recuperação em
saúde. Entretanto, corriqueiramente, o trabalho realizado por essa classe profissional é afetado pela falta de
pessoal, levando a uma sobrecarga de atividades diárias.
Um dos mecanismos para evitar essa sobrecarga é realizar o dimensionamento de pessoal, observando
diversas variáveis, tais como
a) a idade média dos trabalhadores do setor e o somatório de cada categoria profissional.
b) a quantidade média de usuários assistidos e o número de leitos disponíveis no setor estudado.
c) o percentual de ausência por dias de feriado no ano e o tempo médio diário de cuidado prestado.
d) o percentual de ausências não previstas por categoria e o número de funcionárias gestantes durante o
período estudado.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (15 questões), Conhecimentos Específicos (15 questões),
conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2018.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓ Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.
Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
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