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4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
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comunique imediatamente ao fi scal.
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10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES  01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01. A enfermagem compreende um componente 
próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 
construído e reproduzido por um conjunto de 
práticas sociais, éticas e políticas que se processa 
pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-
se na prestação de serviços à pessoa, família e 
coletividade, no seu contexto e circunstâncias de 
vida.
Fundamentando-se nos princípios e diretrizes 
do Código de Ética Profissional de Enfermagem, 
relacione corretamente a primeira com a segunda. 
Em seguida assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.
( I ) Direitos
( II ) Responsabilidades
( III ) Proibições
( ) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a sua 
prática profissional.
(  ) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, 
exceto nos casos previstos na legislação vigente e 
em situação de emergência.
( ) Ter acesso às informações relacionadas à 
pessoa, família e coletividade, necessárias ao 
exercício profissional.
(     ) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 
científica, ética e legal, e somente aceitar encargos 
ou atribuições, quando capaz de desempenho 
seguro para si e para outrem.
( ) Posicionar-se contra falta cometida durante 
o exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência.
( ) Aceitar cargo, função ou emprego vago em 
decorrência de fatos que envolvam recusa ou 
demissão de cargo, função ou emprego motivado 
pela necessidade do profissional em cumprir 
o presente código e a legislação do exercício 
profissional.

a) I – II – II – III – I – I
b) I – III – I – II – II – III
c) II – III – I – I – III – III
d) II – II – III – I – II – I
________________________________________

02. De acordo com o Código de Ética Profissional 
de Enfermagem, no tocante às Infrações e 
Penalidades, assinale a alternativa correta.
a) Considera-se infração ética a inobservância 
das normas dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem.
b) Considera-se infração disciplinar a ação, omissão 
ou conivência que implique em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem.

c) A censura consiste em repreensão que será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de 
grande circulação.
d) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento 
de 01 (uma) a 20 (vinte) vezes o valor da anuidade 
da categoria profissional à qual pertence o infrator, 
em vigor no ato do pagamento.
________________________________________

03. A bioética é a ética aplicada à vida, um novo 
domínio da reflexão e da prática, que toma como 
seu objetivo específico as questões humanas na 
sua dimensão ética, tal como se formulam no âmbito 
da prática clínica ou da investigação científica, 
e como método próprio a aplicação de sistemas 
éticos já estabelecidos ou de teorias a estruturar. 
Ainda nesse contexto, assinale a alternativa que 
traz corretamente os princípios bioéticos.
a) Autonomia, Beneficência, Integralidade, 
Humanidade e Igualdade.
b) Igualdade, Integralidade, Equidade, 
Descentralização e Direitos Humanos.
c) Beneficência, Igualdade, Centralização, 
Prevenção e Autonomia.
d) Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, 
Justiça e Equidade.
________________________________________

04. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem e dá outras providências.
Assinale a alternativa incorreta sobre as atividades 
exercidas Privativamente ao Enfermeiro.
a) Direção do órgão de enfermagem integrante da 
estrutura básica da instituição de saúde pública 
e privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem.
b) Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência 
de enfermagem.
c) Participar da programação da assistência de 
enfermagem.
d) Prescrição da assistência de enfermagem.
________________________________________

05. A higiene tem como objetivo remover a sujidade. 
Entende-se que os resíduos retêm microrganismos 
que podem, em algum momento, ser transmitidos 
tanto por contato direto como através de poeira 
suspensa no ar. Outro aspecto importante é o 
bem-estar proporcionado por um ambiente limpo e 
organizado.
Sendo assim, os serviços de saúde têm o dever de 
dar o exemplo dos princípios básicos da promoção 
da saúde, que são: a higiene do ambiente, do corpo 
e dos alimentos.
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A limpeza dos estabelecimentos de saúde deve 
seguir alguns princípios básicos e, sobre a indicação 
da rotina de limpeza terminal e concorrente de área 
física, assinale a alternativa correta.
a) Na área Crítica a limpeza Terminal deve ser 
realizada semanalmente.
b) Na área Crítica a limpeza Concorrente deve ser 
realizada uma vez por turno.
c) Na área Semi-crítica a limpeza Terminal deve ser 
semanal e a Concorrente deve ser duas vezes por 
turno.
d) Na área não crítica a limpeza Terminal deve ser 
mensal e a Concorrente deve ser uma vez ao dia.
________________________________________

06. Com objetivo de estabelecer os requisitos de 
boas práticas para o funcionamento dos serviços 
que realizam o processamento de produtos para 
a saúde, dispomos da Resolução  RDC Nº 15, de 
15 de março de 2012,  a qual visa à segurança do 
paciente e dos profissionais envolvidos.
O profissional de saúde, bem como o Enfermeiro 
que ali atuar, deve seguir algumas definições. 
Assinale a alternativa que traz definições corretas 
destes serviços.
a) Produtos para saúde críticos: produtos que 
entram em contato com pele íntegra ou não entram 
em contato com o paciente.
b) Produtos para saúde semi-críticos: produtos 
que entram em contato com pele não íntegra ou 
mucosas íntegras colonizadas.
c) Produtos para saúde não-críticos: são os 
produtos utilizados em procedimentos invasivos 
com penetração de pele e mucosas adjacentes, 
tecidos subepteliais e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas.
d) Produto para saúde crítico de conformação 
complexa: produtos para saúde cujas superfícies 
internas e externas podem ser atingidas por 
escovação durante o processo de limpeza e 
tenham diâmetros superior a cinco milímetros nas 
estruturas tubulares.
________________________________________

07. As intervenções em saúde mental devem 
promover novas possibilidades de modificar e 
qualificar as condições e modos de vida, orientando-
se pela produção de vida e de saúde e não se 
restringindo à cura de doenças.
Baseando-se nas ações que o enfermeiro e a equipe 
de saúde devem promover na comunidade, com 
olhar para a saúde mental, assinale a alternativa 
incorreta.
a) Na Atenção Básica, o desenvolvimento de 
intervenções em saúde mental é construído no 
cotidiano dos encontros entre profissionais de saúde 
e autoridades do âmbito municipal e estadual, sem 
envolver os usuários, por se tratar da psiquiatria.

b) Os profissionais de Saúde realizam diariamente, 
por meio de intervenções e ações próprias do 
processo de trabalho das equipes, atitudes que 
possibilitam suporte emocional aos pacientes em 
situação de sofrimento.
c) Os profissionais de saúde oferecem atenção e 
tempo para a escuta, o que permite um espaço de 
desabafo para o paciente. A atitude de desabafar 
e de escutar o desabafo é comum no dia a dia 
de muitas pessoas, independentemente de elas 
exercerem um ofício profissional relacionado à 
saúde.
d) O acolhimento realizado nas unidades de Saúde 
é um dispositivo para a formação de vínculo e a 
prática de cuidado entre o profissional e o usuário. 
Oferecer um espaço de escuta a usuários e a 
famílias transmite segurança e tranquilidade para 
expressar suas aflições, dúvidas e angústias.
________________________________________

08. A equipe de enfermagem é um dos pilares 
para a diferenciação do atendimento prestado aos 
usuários dos serviços de saúde e, para tanto, faz-se 
necessária a busca contínua pela excelência técnica 
que permita uma prática consistente e segura para 
o profissional e usuário.
Qual a alternativa que não corresponde corretamente 
aos procedimentos e técnicas de enfermagem?
a) A Sondagem Nasoenteral tem a finalidade de 
permitir a administração de dietas e medicamentos 
de maneira mais confortável e segura, principalmente 
nos pacientes idosos, acamados e com reflexos 
diminuídos.  
b) Os pontos críticos a serem observados na 
sondagem Nasoenteral são traumas nasais, 
inflamação do intestino, diarreia, obstrução da 
sonda e pneumotórax.
c) A Sondagem Naso/orogástrica tem a finalidade 
de drenar conteúdo gástrico para descompressão 
e realizar lavagem gástrica. Não deve ser utilizada 
para medicação.
d) Tanto a sondagem Nasoenteral quanto a Naso/
orogástrica são de responsabilidade do Enfermeiro.
________________________________________

09. Assinale a alternativa que contenha a definição 
correta de Aleitamento Materno predominante:
a) Quando a criança recebe, além do leite materno, 
água ou bebidas à base de água (água adocicada, 
chás, infusões), sucos de frutas e fluidos.
b) Quando a criança recebe somente leite materno, 
direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de 
outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 
sais de reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos.
c) Quando a criança recebe leite materno (direto 
da mama ou ordenhado), independentemente de 
receber ou não outros alimentos.
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d) Quando a criança recebe leite materno e outros 
tipos de leite.
________________________________________

10. Cristina comparece à UBS no dia 10/02/2016 
para sua primeira consulta de Pré Natal após 
resultado de exame confirmando a sua gravidez. 
Envolvida pela ansiedade da primeira gestação, 
seus primeiros questionamentos são para saber 
qual sua Idade Gestacional (IG) e a Data Provável 
do Parto (DPP). Ela afirma para a enfermeira 
possuir ciclo menstrual regular, e sua data da 
última menstruação foi em 20/11/2015. Assinale a 
alternativa que traz a IG e DPP desta paciente.
a) 9 semanas e 20/08/2016.
b) 10 semanas e 29/07/2016.
c) 10 semanas e 27/09/2016.
d) 11 semanas e 27/08/2016.
________________________________________

11. Assinale a alternativa que não contenha um 
benefício do Aleitamento Materno.
a) Menor número de episódios de diarreia na 
criança.
b) Maior absorção de nutrientes importantes do leite 
materno, como o ferro e o zinco.
c) Maior número de hospitalizações por doença 
respiratória.
d) Melhor eficácia da lactação como método 
anticoncepcional.
________________________________________

12. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
regulamenta a Lei Orgânica do SUS e dispõe sobre 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa e dá outras providências. 
Para efeito deste decreto, para ser instituída uma 
Região de Saúde, deve se conter no mínimo:
I - Atenção primária
II - Urgência e emergência
III - Atenção psicossocial
IV - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
V - Vigilância em saúde

a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas I, III e VI estão corretas.
c) Todas estão incorretas. 
d) Todas estão corretas.
________________________________________

13. Uma das afecções mais comuns que acomete 
as crianças é a desidratação. Assinale a alternativa 
que não traz um sintoma comum à desidratação 
infantil moderada.
a) Sede inalterada, pele seca.
b) Olhos fundos e diminuição de lágrimas.
c) Cansaço, aumento da frequência cardíaca.
d) Tontura, fraqueza e sonolência.

14. A Vigilância em Saúde, entendida como uma 
forma de pensar e agir, tem como objetivo a análise 
permanente da situação de saúde da população 
e a organização e execução de práticas de saúde 
adequadas ao enfrentamento dos problemas 
existentes. Baseados nesse contexto, correlacione 
as colunas a seguir, e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.
( I ) Vigilância Epidemiológica
( II ) Dados demográficos, ambientais e 
socioeconômicos
( III ) Dados de Morbidade
( IV ) Dados de Mortalidade
(   ) Quantifica grupos populacionais, com vistas 
à definição de denominadores para o cálculo 
de taxas. Dados sobre o número de habitantes, 
nascimentos e óbitos devem ser discriminados 
segundo características de sua distribuição por 
sexo, idade, situação do domicílio, escolaridade, 
ocupação, condições de saneamento, etc.
(  ) Dados mais utilizados em vigilância 
epidemiológica, por permitirem a detecção imediata 
ou precoce de problemas sanitários. Correspondem 
à distribuição de casos segundo a condição de 
portadores de infecções ou patologias específicas, 
como também de sequelas. 
(   ) Coleta de dados; processamento dos dados 
coletados; análise e interpretação dos dados 
processados; recomendação das medidas de 
controle apropriadas; promoção das ações 
de controle indicadas; avaliação da eficácia e 
efetividade das medidas adotadas; divulgação de 
informações pertinentes.
(   ) São de fundamental importância como 
indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, 
sendo ainda, no caso particular de doenças de 
maior letalidade.

a) I – III – IV - II
b) II – III – I – IV
c) III – II – I – IV
d) I – IV – II – III
________________________________________

15. As vacinas que não podem ser conservadas a 
uma temperatura de -20°C são:
a) Pólio e Tetravalente.
b) Varicela e  DTP.
c) Pneumo 23 e Hepatite b.
d) Febre Amarela e Rotavírus.
________________________________________

16. O Sarampo é uma doença exantematosa aguda 
provocada por vírus, caracterizada por febre, 
inflamação das mucosas do trato respiratório, 
erupção maculopapular generalizada seguida por 
descamação, muito comum na infância. Assinale 
a alternativa que traz o agente etiológico causador 
deste agravo.
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a) Gênero Lyssavirus da família Rhabdoviridae.
b) Gênero Morbillivirus da família Paramyxoviridae.
c) Gênero Flavirus da família Flaviridae.
d) Gênero Rubivirus da família Tagoviridae. 

QUESTÕES 17 A 19 - CONHECIMENTOS GERAIS

17. A partir de meados de 2013, uma série de 
protestos ocorreu em diversas cidades brasileiras. 
Dentre os grupos participantes desses movimentos, 
tornaram-se conhecidos os chamados “Black 
Blocs”, cuja estratégia de manifestação envolve:
a) A instrumentalização da arte como forma de 
protesto, em resposta a uma sociedade cada vez 
mais apática perante as desigualdades sociais.
b) A depredação de propriedades privadas, por 
serem entendidas como símbolos de um sistema 
capitalista opressor.
c) A coordenação de ataques terroristas contra a 
população inocente, o que resultou na morte de 
uma dezena de cidadãos.
d) Reuniões organizadas exclusivamente no 
período noturno, razão por que o grupo tornou-se 
conhecido pelo nome de Black Blocs.
________________________________________

18. As “Diretas Já” foram um movimento civil 
brasileiro em favor das eleições presidenciais 
diretas, ocorrido na década de 1980. Um de seus 
principais resultados foi:
a) O fortalecimento do regime militar, perante os 
temores da população contra o avanço comunista 
no Brasil.
b) A aprovação no Congresso da Proposta de 
Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que 
garantiu eleições diretas já em 1985.
c) A adoção política das principais reivindicações do 
movimento, com a eleição de Ulysses Guimarães 
como presidente.
d) O avanço no processo de redemocratização do 
país, apesar da eleição indireta de Tancredo Neves 
em 1985.
________________________________________

19. O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi 
idealizado na Conferência de Bretton Woods, 
em 1944, no contexto do fim da Segunda Guerra 
Mundial. Atualmente, o principal objetivo dessa 
organização internacional é:
a) Assegurar a estabilidade financeira e a 
cooperação monetária internacional.
b) Proporcionar um ambiente internacional seguro, 
contra as investidas do comunismo.
c) Reduzir as desigualdades econômicas entre os 
seus membros, através da transferência de fundos 
dos países ricos para os países pobres.
d) Tornar reconhecidas internacionalmente as 
deficiências do sistema econômico capitalista.

QUESTÕES 20 A 22 - MATEMÁTICA

20. Alícia e Bianca são irmãs, sendo que Bianca tem 
o dobro da idade da Alícia. Se a soma das idade 
das irmãs é igual a 12 anos, qual a idade da Alícia e 
da Bianca, respectivamente?
a) 2 e 4 anos
b) 3 e 6 anos
c) 4 e 8 anos
d) 2 e 10 anos
_______________________________________

21. A soma de dois números naturais e consecutivos 
é igual a 313. Quais são os números?
a) 126 e 127
b) 156 e 157
c) 155 e 156
d) 150 e 163
________________________________________

22. A soma de um número com o seu quadrado 
é igual a 930. Calcule esse número, e assinale a 
alternativa correta.
a) 30
b) 20
c) 15
d) 12

QUESTÕES 23 A 30 - LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1
Leia o texto abaixo para responder as questões 
de 23 a 26.

Alonso era um homem alto, os cabelos finos e 
escuros, rosto comprido e bem proporcionado, 
queixo bem desenhado guardando uma boca de 
lábios grossos que o bigode espesso imprimia 
delicadeza e sensualidade. O corpo atlético possuía 
um tórax musculoso, braços e pernas fortes, mas 
tudo dissimulado pela altura. A sensualidade era 
adequada e os olhos azuis aguados lhe davam um 
tom romântico que nunca falhava ao contato com 
suas freguesas de partitura. Por isso, nenhuma 
mulher lhe desdenhava uma sugestão, mesmo a 
mais lacônica, o que o deixava orgulhoso, embora 
ele fosse inocente quanto ao seu magnetismo viril 
e acreditasse que o invariável sucesso na venda de 
partituras se devia ao conhecimento que ele tinha 
de música.
SOUZA, Márcio. Mad Maria. Rio de Janeiro: 
Civilização, 1980. P.15
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23. De acordo com as informações do texto, assinale 
a alternativa correta:
a) Nenhuma mulher desprezava a sugestão de 
Alonso por mais breve que fosse.
b) A inocência de Alonso e os conhecimentos que 
ele tinha sobre música eram os principais atrativos 
da loja.
c) O porte físico de Alonso contribuía com o 
invariável sucesso das freguesas de partituras.
d) Alonso era um péssimo vendedor de partituras, 
porém fazia sucesso com as mulheres e com seus 
conhecimentos sobre músicas.
________________________________________

24. “O corpo atlético possuía um tórax musculoso, 
braços e pernas fortes, mas tudo DISSIMULADO 
pela altura.”
De acordo com o texto, o sentido da palavra em 
destaque é:
a) compartilhado
b) ocultado
c) exaltado
d) apreciado
________________________________________

25. A palavra em destaque no excerto abaixo pode 
ser substituída, sem alteração de sentido, por:
“Por isso, nenhuma mulher lhe desdenhava uma 
sugestão, mesmo a mais lacônica, o que o deixava 
orgulhoso, EMBORA ele fosse inocente quanto ao 
seu magnetismo viril”.
a) uma vez que
b) para que
c) ainda que
d) à medida que
________________________________________

26. Quanto à tipologia textual predominante no 
texto, podemos afirmar que é:
a) expositiva
b) injuntiva
c) narrativa
d) descritiva

27. Assinale a alternativa em que o verbo ASSISTIR 
é transitivo indireto e apresenta-se com o sentido 
de caber.
a) Não assiste a vocês o direito de interferir no 
pagamento dos meus impostos.
b) O Papa assiste no Vaticano.
c) O médico assiste o doente.
d) A natureza assiste à agonia do herói.
________________________________________ 

28. Assinale a alternativa que apresenta a palavra 
não formada por derivação parassintética:
a) refulgente
b) triunfamento
c) desarmonioso
d) reluzente
________________________________________

29. Indique a alternativa que apresenta o vício de 
linguagem barbarismo:
a) “Dor e prazer tomaram conta da sua alma.”
b) “Ele deu um prato de comida ao mendingo.”
c) “O vento fazia promessas suaves a quem o 
escutasse.”
d) “Muito honesto aquele candidato.”
________________________________________

30. A alternativa que preenche, corretamente, as 
lacunas com os usos de À e HÁ:
I –“A oferta de bem falantes, hoje, é inferior _____
demanda.”
II – “A solicitação de transporte foi feita ______mais 
de um mês.”
III –“Por isso, resolveu, de manhã, telefonar _____ 
criatura amada”.

a) à; há; à
b) a; a; à
c) há; à; há
d) a; a; à

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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