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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

QUATRO HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, 
a ideia daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. 
mas todos nós sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito 
intrínseco à passagem para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a 
responsabilidade é o que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar 
uma garrafa de vodka sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.
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QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.
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analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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PROVA ESPECÍFICA - ENFERMEIRO/ÁREA

QUESTÃO  16

a portaria nº 2616/1998 estabelece diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções 
hospitalares. Leia com atenção as sentenças a seguir e assinale com (V) as VErDaDEIras e com (F) 
as FaLsas, de acordo com a referida portaria:

( ) o presidente ou coordenador da CCIH deve ser indicado pela direção do hospital e deve ser 
profissional médico.

( ) o enfermeiro, membro executor da CCIH, deverá trabalhar com, no mínimo, mais um profissional 
de nível superior e cumprir carga horária diária, mínima, de seis horas.

( ) a participação do presidente da CCIH nos órgãos deliberativos e formuladores de política 
institucional deve ser garantida pela Coordenação de Controle de Infecção do ministério da 
saúde.

( ) a classificação das cirurgias em limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas 
deve ser feita pelo cirurgião ao final do ato cirúrgico.

assinale a alternativa em que se apresenta a sequência de letras CorrETa.

a) F, V, F, V.
B) V, V, V, V.
C) F, F, V, F.
D) F, V, F, F.

QUESTÃO  17

as infecções hospitalares, atualmente denominadas infecções relacionadas à assistência à saúde 
(Iras), consistem em eventos adversos que aumentam os custos da assistência nos serviços de saúde. 
a assistência de enfermagem prestada com qualidade é primordial para prevenir e controlar as Iras. 
Leia com atenção as sentenças a seguir e assinale a alternativa INCorrETa.

a) o uso de sistema fechado de aspiração de secreções das vias aéreas de pacientes ventilados 
mecanicamente é recomendado para prevenir pneumonia

B) artigos submetidos à desinfecção não devem ser armazenados, devendo-se utilizá-los imediatamente 
após o processamento. 

C) Considerando-se que um dos fatores de risco de pneumonia é a aspiração do conteúdo    
gastrintestinal, orofaríngeo ou secreção nasofaríngea, recomenda-se que pacientes em ventilação 
mecânica tenham seu decúbito elevado entre 30 e 45º.

D) os artigos classificados como semicríticos devem ser submetidos ao processo de limpeza antes de 
serem desinfetados ou esterilizados.

QUESTÃO  18

a infecção do trato urinário (ITU) é uma das mais prevalentes relacionadas à assistência à saúde e de 
grande potencial preventivo, quando relacionada à cateterização vesical. Leia com atenção as sentenças 
a seguir e assinale a alternativa INCorrETa.

a) a fixação do cateter vesical consiste em medida de segurança, que previne a tração ou movimentação 
do cateter.

B) o crescimento bacteriano inicia-se após a instalação do cateter vesical, numa proporção de 5-10% 
ao dia, e estará presente em todos os pacientes ao final de quatro semanas. 

C) o cateterismo intermitente é preferível a cateteres urinários de demora em pacientes com disfunção 
de esvaziamento vesical. 

D) a inserção do cateter urinário deve ser realizada por enfermeiros capacitados e treinados.



10 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO  19

o ministério da saúde do Brasil instituiu o programa Nacional de segurança do paciente (pNsp) 
em 2013, considerando a prioridade dada à segurança do paciente em serviços de saúde na agenda 
política dos Estados-membros da organização mundial da saúde (oms) e na resolução aprovada 
durante a 57ª assembléia mundial da saúde, que recomenda aos países atenção ao tema “segurança 
do paciente”. Leia com atenção as sentenças a seguir e assinale a alternativa INCorrETa.

a) Evento adverso é o incidente que atinge o paciente e resulta em dano ou lesão.
B) o serviço de Vigilância sanitária deve fazer busca ativa de casos de eventos adversos ocorridos 

nos serviços de saúde 
C) o objetivo do pNsp é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em   estabelecimentos de 

saúde, públicos e privados, do território nacional.
D) os serviços de saúde devem implantar os protocolos de segurança do paciente e monitorizar seus 

indicadores.

QUESTÃO  20

as metas internacionais para a segurança do paciente foram definidas pela organização mundial da 
saúde (oms) e as organizações de acreditação de serviços de saúde as empregam para avaliar a 
qualidade dos serviços. Leia as sentenças a seguir e assinale aquela que contém as metas de segurança 
do paciente definidas pelo ministério da saúde em abril de 2013 para todo o território nacional.

a) Identificação correta dos pacientes, melhora na comunicação entre os profissionais, na segurança no 
uso e na administração de medicamentos, segurança em cirurgias, higiene das mãos para prevenir 
infecções, redução de risco de quedas e úlceras por pressão. 

B) assistência segura pela promoção da higiene das mãos, identificação correta dos pacientes,   
prevenção de infecção do sítio cirúrgico, prevenção de organismos multirresistentes, educação dos 
profissionais sobre EpI e isolamentos, prevenção de quedas e úlceras por pressão.

C) Identificação correta do paciente, controle dos medicamentos de alto risco, segurança na 
administração de sangue e hemoderivados, cirurgia segura, higiene das mãos para prevenir 
infecções, minimização de risco de quedas.

D) prevenção das principais Iras: sítio cirúrgico, pneumonia associada à ventilação mecânica, trato 
urinário associada a cateter vesical, corrente sanguínea associada a cateter vascular.
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QUESTÃO  21

o maior desafio dos profissionais que atuam com segurança do paciente consiste na compreensão dos 
gestores dos serviços de saúde de que a causa dos eventos adversos é multifatorial e envolve processos 
complexos. profissionais de enfermagem prestam cuidados aos pacientes e apoio aos familiares, 
realizam grande parte dos atendimentos nos serviços de saúde e, consequentemente, envolvem-se em 
falhas ocorridas na assistência aos pacientes que culminam em Iras. Leia com atenção as sentenças 
a seguir e assinale a medida preventiva de infecção INCorrETa.

a) o principal veículo de transmissão de infecções consiste nas mãos dos profissionais de    saúde, por 
isso sua higienização deve ser realizada, prioritariamente, com produto alcoólico.

B) o preparo da pele para inserção de cateter vascular periférico deve ser realizado com produto 
alcoólico: álcool 70%, clorexidina 0,5% ou pVp-I alcoólico 10%. 

C) a troca de linhas de infusões intermitentes deve ser realizada a cada 24 horas.
D) pacientes colonizados com Staphylococcus aureus devem tomar banho pré-operatório com 

clorexidina degermante, na véspera e no dia da cirurgia.

Leia com atenção o caso e a seguir e responda as QUESTÕES de 22 a 25.

o sr. José da silva Lopes, 50 anos, vítima de atropelamento por ônibus, foi atendido pelos profissionais 
do samU e encaminhado ao Hospital risoleta Tolentino Neves. apresentava-se com sinais vitais: pa 80 
x 55 mmHg, FC 70 bpm, r 20 irpm; perna direita imobilizada com tala e fratura exposta de tíbia e fíbula, 
com perda de tecidos e partes moles, com sangramento intenso. acesso venoso periférico em fossa 
cubital esquerda e mão direita, ambos com infusão de cristalóides. Foi avaliado pelo plantonista clínico 
e ortopedista e encaminhado para o Centro Cirúrgico.

QUESTÃO  22

Considere as classificações do procedimento cirúrgico e assinale a alternativa CorrETa.

a) Emergência, porte III, infectada.
B) Emergência, porte médio, contaminada.
C) Urgência, porte médio, potencialmente contaminada.
D) Emergência, grande porte, contaminada.

QUESTÃO 23

a enfermeira do CC deve receber o sr. José, conferir seu prontuário e encaminhá-lo para a sala de 
operações, proceder a monitorização, deixando-o na posição decúbito dorsal horizontal. Com relação 
ao posicionamento durante o procedimento cirúrgico, provavelmente será decúbito dorsal horizontal e 
a enfermeira deve preocupar-se com a proteção das áreas de potencial risco de pressão. assinale a 
alternativa que contém as regiões de maior risco de pressão para o sr. José.

a) occipital, escapular, genital, glúteos e calcâneo.
B) occipital, escapular, genital e sacral.
C) occipital, escapular, coccígea e tríceps sural.
D) occipital, escapular, sacral e calcâneo.
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QUESTÃO 24

Considerando-se que o cirurgião informou que utilizará o bisturi elétrico durante o procedimento cirúrgico, 
assinale a alternativa em que mostra o local mais adequado para a colocação da placa neutra do bisturi 
elétrico do tipo adesiva e universal.

a) Tríceps sural.
B) Vasto lateral. 
C) Trapézio. 
D) Bíceps braquial.

QUESTÃO  25

o ambiente cirúrgico é reconhecido pelo seu acesso limitado e controle rigoroso de assepsia. Leia com 
atenção as sentenças a seguir e assinale a alternativa CorrETa.

a) Barreiras como roupas cirúrgicas, máscaras, gorro e pro-pés  protegem totalmente o   paciente 
contra microrganismos.

B) os capotes utilizados pela equipe cirúrgica são considerados estéreis na parte frontal, desde o tórax 
até o nível do campo estéril, assim como as mangas e a parte lateral do capote.

C) os pêlos do paciente devem ser removidos, somente, se interferirem no procedimento  cirúrgico, 
imediatamente antes do procedimento.  

D) as complicações intraoperatórias potenciais incluem náuseas e vômitos, anafilaxia,  hipóxia, 
hipotermia, hipertermia maligna, coagulopatia intravascular disseminada e dor aguda.  
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QUESTÃO 26

a LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 preconiza que as ações  e os serviços públicos de saúde 
e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o sistema Único de saúde (sUs), 
são desenvolvidos de acordo com os princípios contidos em seu CapíTULo II - arT 7º. Nesse sentido, 
marque com ( V) as alternativas VErDaDEIras e (F) as alternativas FaLsas.

( ) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência e organização dos 
serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos; conjugação dos 
recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

( ) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo com 
ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e  regionalização e hierarquização 
da rede de serviços de saúde;  direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde; 
divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário.

( ) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie; integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico. 

 ( ) organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos; 
preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; participação 
da comunidade; universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência;  utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de 
recursos e orientação programática.

assinale a alternativa que apresenta a sequência CorrETa.

a) V, V, V, V.
B) V, V, V, F.
C) F,  F,  F, F.
D) F,  V, V, F.

QUESTÃO  27

sobre a hepatite B, leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente 
as duas lacunas .

o vírus da hepatite B é transmitido por sangue e sêmen.pessoas como profissionais de saúde e aquelas 
que se submetem a tatuagens se expõem ao vírus através de soluções de continuidade da pele ou 
mucosa ou inoculação percutânea.seu período de incubação varia de  ______a ______ dias

a) 05  a   15.
B) 10  a   20.
C) 190 a  240.
D) 30  a 180. 
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QUESTÃO 28

o enfermeiro deve contribuir com ações para melhorar a atenção pré-natal, considerando-a essencial 
para evitar a morte materna. 

são causas causas diretas da morte materna, EXCETo:

a) Doença hipertensiva.
B) Hemorragia.
C) Deficiência  de vitamina  D.
D) sepse.

QUESTÃO 29

a rDC Nº 36, da aNVIsa de 25 de julho de 2013 institui ações para a segurança do paciente em 
serviços de saúde do plano de segurança do paciente em serviços de saúde  (psp). Elaborado pelo 
Núcleo de segurança do paciente (Nsp), deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco.
Entre as estratégias descritas marque a alternativa que NÃo condiz com as estratégias preconizadas:

a) Identificação, análise, avaliação, monitoramento dos riscos no serviço de saúde, de forma 
aleatória.

B) Integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde.
C) Implementação de protocolos estabelecidos pelo ministério da saúde.
D) manter registro adequado do uso de órteses e próteses, quando esses procedimento for realizado.  

QUESTÃO 30

De acordo com o programa ampliado de Imunizações no Brasil, (mINIsTÉrIo Da saÚDE, 2001) a 
vacina tríplice bacteriana (DpT) contra a difteria, o tétano e a coqueluche para menores de 5 anos deve 
ser administrada

a) ao nascer, no primeiro e sexto mês de vida.
B) aos 9 e 15 meses de idade.
C) aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade.
D) logo após o nascimento.

QUESTÃO 31

De acordo com a resolução CoFEN 358/2009, o processo de enfermagem define uma de suas etapas 
como “o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina 
com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais 
exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se 
objetiva alcançar os resultados esperados”. Essa etapa denomina-se

a) evolução de enfermagem.
B) histórico de enfermagem.
C) prescrição de enfermagem.
D) diagnóstico de enfermagem.
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QUESTÃO 32

o enfermeiro, diante de uma pessoa com manifestações clínicas de dispnéia, pulso fraco e rápido, 
expectoração espumosa (frequentemente com sangue), agitação, cianose, ansiedade, angústia 
respiratória aguda, tosse, podendo apresentar-se também confuso, deve comunicar ao médico 
responsável e coordenar ações de enfermagem imediatas para quadro clínico de

a) angina pectoris. 
B) infarto agudo do miocárdio.
C) edema agudo de pulmão.
D) pneumotórax.

QUESTÃO 33

Doença transmissível de comprometimento neurológico, incapacitante quando não tratada, restrita 
ao ser humano e cujas manifestações clínicas na pele apresentam: manchas ou placas hipocrômicas 
ou eritematosas, lesões pré-foveolares, foveolares, tubérculos, acometimentos de troncos nervosos, 
acarretando hipo ou hiperestesia, refere-se a

a) hanseniase.
B) herpes genital.
C) sarampo.
D) sífilis.

QUESTÃO 34

a  hepatite  C  tem como agente etiológico um vírus rNa. Em relação às formas de transmissão NÃo 
se inclui

a) respiratória.
B) parenteral.
C) sanguínea e hemoderivados.
D) sexual  e vertical da mãe para o filho.

QUESTÃO 35

o enfermeiro, em seu plano de ação para pacientes hipertensos com fatores de risco para problemas 
cardiovasculares, NÃo deve considerar

a) diabete melito; dislipidemia; níveis elevados de triglicerídeos.
B) hipertensão; tabagismo; obesidade abdominal.
C) comprometimento da função renal; história familiar de doença cardiovascular; inatividade física.
D) índice de massa corporal(ImC) <29 Kg/m2;  idade acima de 55 anos para mulheres e 60 para 

homens; taxa de filtração glomerular (TFg) >60 ml/min.
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QUESTÃO 36

É importante que o enfermeiro conheça as fases do processo operatório e atividades que o enfermeiro 
deve realizar. Numere a CoLUNa II de acordo com a CoLUNa I.

CoLUNa I CoLUNa II

1. perioperatório
(     ) Inicia-se com a admissão do paciente na área de recuperação e 

termina com a avaliação do seguimento no domicílio ou na unidade 
ambulatorial.

2. Fase pré-operatória (     ) Inicia-se com a decisão pela intervenção cirúrgica e termina com a 
transferência do paciente para o centro cirúrgico.

3. Fase intraoperatória
(     ) Nessa fase, o enfermeiro realiza o histórico de enfermagem, 

planeja e implementa os métodos de ensino apropriados para as 
necessidades do paciente, verifica se os testes e exames estão 
completos.

4. Fase pós-operatória

(     ) Começa quando o paciente é admitido no centro cirúrgico e termina 
quando ele é admitido no setor de recuperação.

(     ) É um termo abrangente que incorpora as fases da experiência 
cirúrgica.

assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CorrETa.

a) 1, 2, 1, 4, 3.
B) 4, 2, 1, 3, 3.
C) 3, 2, 3, 4, 1.
D) 4, 2, 2, 3, 1.

QUESTÃO 37

Em relação à indicação e classificação das cirurgias, marque a afirmativa INCorrETa.

a) a cirurgia de emergência é aquela em que o paciente requer atenção rápida e o procedimento deve 
ser realizado dentro de 24-30 horas.

B) são exemplos de cirurgia curativa a exerese de massa tumoral e remoção de apêndice inflamado.
C) Conforme o grau de urgência, as cirurgias são classificadas em emergência, urgência, eletiva, 

opcional.
D) a cirurgia pode ser realizada com objetivo diagnóstico, curativo, reparador, reconstrutor, paliativo.

QUESTÃO 38

Em relação ao distúrbio intestinal inflamatório agudo, marque a afirmativa INCorrETa.

a) a incidência de doença diverticular aumenta com a idade devido à degeneração e das mudanças 
estruturais nas camadas musculares circulares do cólon.

B) o divertículo é como uma bolsa que extravasa da camada interna do intestino e, por um defeito, se 
estende na camada muscular. recebe o nome de diverticulose, quando estão presentes múltiplos 
divertículos sem inflamação ou sintomas; e diverticulite, quando um divertículo apresenta infecção 
e inflamação.

C) o apêndice tem cerca de 10 centímetros de comprimento. Quando seu esvaziamento é incompleto, 
pode levar à obstrução, inflamação e infecção, caracterizando a apendicite.

D) apesar de ocorrer em qualquer idade, a apendicite é mais frequente nas pessoas idosas.
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QUESTÃO 39

Em relação à descrição das doenças intestinais inflamatórias crônicas, relacione a CoLUNa II com a 
CoLUNa I.

CoLUNa I CoLUNa II

1. Doença de Crohn

(     ) ocorre geralmente em adolescentes ou adultos jovens. Compromete 
qualquer lugar do sistema gastrointestinal, sendo as áreas 
mais comuns o íleo distal e cólon. as lesões são descontínuas e 
transmurais.

(     ) Tem o pico de incidência entre 30 e 50 anos. Compromete somente 
reto e cólon e acomete a camada mucosa superficial. as lesões são 
contínuas e ascendentes.

2. retocolite Ulcerativa 
Inespecífica

(     ) o curso clínico da doença é geralmente de exacerbações e 
remissões, com diarreia que varia de 10 a 20 evacuações líquidas 
ao dia, dor abdominal, tenesmo, sangramento que pode ser pequeno 
ou intenso, hipocalemia e anemia.

(     ) o início dos sintomas geralmente é insidioso, com notável diarreia 
e dor abdominal que não são aliviados com a evacuação. as dores 
ocorrem ou aumentam após as refeições, o que faz o paciente 
reduzir as quantidades e os tipos de alimentos ingeridos, resultando 
em perda de peso e desnutrição. Também ocorre a formação de 
fístulas, fissuras e abcessos.

assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CorrETa.

a) 2, 1, 1, 2.
B) 1, 2, 2, 1.
C) 1, 1, 2, 2.
D) 2, 2, 1, 1.

QUESTÃO 40

É importante que o enfermeiro conheça as fases do processo cicatrização da ferida cirúrgica.

Numere a CoLUNa II de acordo com a CoLUNa I.

CoLUNa I CoLUNa II
1. Fase inflamatória (     ) os fibroblastos multiplicam-se e formam uma rede para as células 

migrantes. o colágeno é o principal componente do tecido conjuntivo 
reconstituído.

2. Fase proliferativa (     ) aumenta a força de tensão. as fibras colágenas reorganizam-se em 
posição mais próximas.

3. Fase de maturação (     ) Há formação de coágulos. a ferida torna-se edemaciada. ocorre o 
desbridamento de tecido lesado.

assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CorrETa.

a) 3, 2, 1.
B) 2, 1, 3.
C) 1, 2, 3.
D) 2, 3, 1.
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QUESTÃO 41 

Em relação às complicações mais frequentes que ocorrem no pós-operatório e os cuidados de 
enfermagem para a prevenção e para o manejo, identifique as afirmativas a seguir como VErDaDEIras 
(V) ou FaLsas (F).

(     ) o choque é uma das mais sérias complicações pós-operatória. os sinais clássicos são palidez, 
pele fria e úmida, taquipneia, cianose labial, taquisfigmia, redução dos níveis pressóricos.

(     ) Em caso de choque, o enfermeiro deve manter o paciente aquecido e em posição supina, 
monitorizar frequentemente os sinais vitais e volume urinário, assegurar o estado respiratório 
e repor sangue e volume de líquido.

(     ) a trombose venosa profunda é uma complicação que pode causar a embolia pulmonar. Todos 
os pacientes têm o mesmo risco para apresentar trombose venosa profunda.

(     ) a prevenção de trombose venosa profunda inicia no pré-operatório quando o enfermeiro ensina 
o paciente a realização de exercícios para as pernas. outras medidas para evitar a formação 
de trombos é a deambulação precoce, administrar anticoagulantes (heparina, warfarina) 
subcutâneos, conforme prescrição médica. Em alguns casos, a compressão pneumática e 
meias elásticas devem ser usadas.

assinale a alternativa que apresenta a sequência CorrETa:
a) V, V, V, V.
B) F, V, F, V.
C) V, V, F, F.
D) V, V, F, V.

QUESTÃO 42

No tratamento cirúrgico a cicatrização de feridas é descrita como em primeira, segunda e terceira 
intenção. relacione a CoLUNa II com a CoLUNa I.

CoLUNa I CoLUNa II
1. primeira intenção (     ) a ferida apresenta considerável perda de tecido. a cicatrização 

envolve intensa formação de tecido de granulação e epitelização.
2. segunda intenção (     ) Duas superfícies de granulação opostas são reunidas por meio de 

sutura.
3. Terceira intenção (     ) a ferida é feita assepticamente. a formação de tecido de granulação 

não é visível e a cicatriz é mínima.

assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CorrETa.

a) 2, 3, 1.
B) 3, 2, 1.
C) 2, 1, 3.
D) 1, 2, 3.

QUESTÃO 43

a úlcera por pressão é um evento adverso. o enfermeiro deve implementar cuidados para a sua 
prevenção. Leia os cuidados recomendados e marque a afirmativa INCorrETa.

a) aplicar hidratante, massageando as áreas de proeminências ósseas e/ou áreas hiperemiadas.
B) proteger a pele da exposição à umidade excessiva por meio do uso de produtos de barreira, de 

forma a reduzir o risco de lesão por pressão.
C) avaliar regularmente a pele para identificação precoce de danos causados por pressão em 

pacientes sob risco de desenvolvimento de úlcera por pressão.
D) Evitar elevar a cabeceira do leito acima de 30º.
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QUESTÃO 44

Em relação a escolha de cobertura para o tratamento de ferida, identifique as afirmativas a seguir como 
VErDaDEIras (V) ou FaLsas (F).

(     ) a cobertura deve promover microambiente úmido, ser estéril e livre de contaminantes, não 
deixar material remanescente na ferida, fornecer isolamento térmico.

(     ) a cobertura deve promover microambiente úmido, ser estéril e livre de contaminantes, não 
deixar material remanescente na ferida, fornecer isolamento térmico. as coberturas são usadas 
no tratamento de feridas para possibilitar a cicatrização rápida e cosmeticamente aceitável.

(     ) as coberturas são usadas no tratamento de feridas para possibilitar a cicatrização rápida e 
cosmeticamente aceitável.

(     ) o processo de seleção de cobertura para o tratamento de feridas é influenciado pelas 
características e localização da ferida; necessidades e preferências do paciente; variedade e 
características de produtos disponíveis na instituição de saúde.

assinale a alternativa que apresenta a sequência CorrETa.

a) V, V, F, V.
B) F, V, F, V.
C) V, V, F, F.
D) V, V, V, V.

QUESTÃO 45

Em relação aos tipos de cobertura para o tratamento de feridas, relacione a CoLUNa I com a CoLUNa 
II.

CoLUNa I CoLUNa II
1. alginato de cálcio (     ) Veda a lesão, ao aderir à pele íntegra ao redor, requerendo cerca de 

2,5 cm de pele. Impermeável, indica-se para feridas com volume de 
exsudato de pouco a moderado, com ou sem tecido necrótico.

2. Espuma (     ) Compõe-se de carboximetilcelulose, que forma gel em contato com 
o exsudato. Indica-se para feridas de moderado a intenso exsudato. 
Tem capacidade de aprisionar microrganismos em suas fibras. Evita 
a maceração da pele devido a sua absorção vertical.

3. Hidrocolóide (     ) Usa-se há mais de 50 anos no tratamento de feridas. É muito útil 
para feridas de moderado a intenso exsudato por ser altamente 
absorvente. Não se deve usar em  feridas secas.

4. Hidrofibra (     ) Compõe-se de uma camada interna hidrofílica, com propriedades 
absorventes e uma camada externa hidrofóbica que age como 
material protetor. absorve fluidos do tecido pelo contato da camada 
hidrofílica na ferida.

assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CorrETa.

a) 3, 4, 1, 2.
B) 3, 1, 4, 2.
C) 4, 3, 1, 2.
D) 1, 2, 3, 4.
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