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ENFERMEIRO 
 

  

Preencha primeiramente os campos de identificação e leia as instruções abaixo.  

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO. 
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NOME DO CANDIDATO 

Nº. DE INSCRIÇÃO DOC. IDENTIDADE SALA 

ASSINATURA  DO  CANDIDATO 

INSTRUÇÕES DE 

PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

 Não rasure esta Folha de 

Respostas. 

 Preencha as questões 

com caneta de tinta azul 

ou preta sem falhas. 

Instruções para realização da prova 

01. Este caderno de provas contém 20 questões de múltipla escolha. 

02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta. 

03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta. 

04. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 

05. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

06. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 08. 

07. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 

08.  Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

falta de questões, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal atenderá você e trocará 

o seu caderno. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
01. A Anamnese, como qualquer outro tipo de entrevista, possui formas ou técnicas corretas de serem aplicadas. São elementos da 

Anamnese, entre outros: 
I. Identificação. 
II. Queixa principal. 
III. História da doença atual. 
IV. Histórico médico pregresso. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) III e IV. 
(C) I e III. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
02. É muito difícil delimitar a temperatura corporal normal porque, além das variações individuais e condições ambientais, em um 

mesmo indivíduo a temperatura não se distribui uniformemente nas diversas regiões e superfícies do corpo. Assim, podemos 
considerar como variações normais de temperatura: 
I. Temperatura axilar: 35,8ºc - 37,0ºc. 
II. Temperatura oral: 36,3ºc - 37,4ºc. 
III. Temperatura retal: 37ºc - 38ºc. 
IV. Temperatura oto-laríngea: 36,4ºc - 38,6ºc. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) I e IV. 

 
 
03. As infecções são causadas por agentes infecciosos, como os vírus, viroides e priões, por micro-organismos como as bactérias, 

por nematódeos, por artrópodes como as carraças, ácaros, pulgas e piolhos, por fungos e por outros macroparasitas. Uma 
infecção de porta de entrada desconhecida, denomina-se: 
(A) Infecção criptogênica. 
(B) Infecção direta. 
(C) Infecção indireta. 
(D) Infecção secundária. 

 
 
04. São exemplos de agentes e doenças com transmissão por gotículas: 

I. Adenovírus. 
II. Difteria Faríngea. 
III. Haemophilus Influenza Tipo B, Influenza. 
IV. Parotidite. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, III e IV. 
(B) I, II e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
05. A administração de medicamentos requer o conhecimento de algumas unidades básicas de medida. Analise as proposições 

seguintes: 
I. 1 ml = 20 gotas. 
II. 20 gotas = 60 microgotas. 
III. 1 gota = 2 microgotas. 
IV. 1 mg = 10.000 mcg. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
 
 



 
06. De acordo com as diretrizes da American Heart Associaton, analise as proposições seguintes: 

I. Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de 100 a 
120/min. 

II. Os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de, no máximo, 2 polegadas (5 cm), para um 
adulto médio. 

III. Os profissionais de saúde devem pedir ajuda nas proximidades ao encontrarem uma vítima que não responde, mas seria 
bastante prático o profissional de saúde continuar a avaliar a respiração e o pulso simultaneamente antes de acionar 
totalmente o serviço médico de emergência. 

IV. É sensato que os profissionais de saúde apliquem compressões torácicas e ventilação em todos os pacientes adultos com 
PCR, seja por uma causa cardíaca ou não cardíaca. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II e III. 
(B) I, III e IV. 
(C) III e IV. 
(D) II e III. 

 
 
07. A depender da natureza, da localização e do tamanho da ferida, os curativos necessitam de compressão, lavagem com solução 

fisiológica e/ou imobilização com ataduras. Um curativo que não permite a entrada de ar ou fluídos, atua como barreira mecânica, 
impedindo a perda de fluídos, promovendo o isolamento térmico, com vedação da ferida, para impedir enfisema e formação de 
crosta, denomina-se: 
(A) Curativo hermético.  
(B) Curativo semi-oclusivo. 
(C) Curativo compressivo. 
(D) Curativo oclusivo. 

 
 
08. Analise as proposições seguintes e, de acordo com as diretrizes da American Heart Associaton, o socorrista pode administrar: 

(A) 1 ventilação a cada 6 segundos. 
(B) 1 ventilação a cada 8 segundos. 
(C) 2 ventilações a cada 5 segundos. 
(D) 1 ventilação a cada 10 segundos. 

 
 
09. Sobre acidentes com animais peçonhentos, analise as proposições seguintes: 

I. A fosseta loreal, órgão sensorial termorreceptor, é um orifício situado entre o olho e a narina, daí a denominação popular de 
“serpente de quatro ventas”. 

II. As serpentes do gênero Micrurus também apresentam fosseta loreal e possuem dentes inoculadores bastante desenvolvidos 
e fixos na região posterior da boca. 

III. A maioria dos venenos botrópicos ativa, de modo isolado ou simultâneo, o fator X e a protrombina. 
IV. Nos acidentes botrópicos, as lesões locais como edema, bolhas e necrose, atribuídas inicialmente à “ação proteolítica”, têm 

patogênese complexa. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II e IV. 

 
 
10. Analise as proposições seguintes: 

I. Luxação é a perda do contato entre as superfícies articulares. 
II. Fratura é a lesão traumática associada à solução de continuidade do osso. 
III. As fraturas geralmente resultam de lesões ou esforço excessivo. 
IV. A maioria das fraturas cicatriza bem e causa poucos problemas, mas o tempo que demoram para cicatrizar varia, 

dependendo de muitos fatores, como idade da pessoa, tipo e gravidade da lesão e presença de outros distúrbios 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
 
11. Quando os agentes biológicos apresentam alguma capacidade de gerar danos ao trabalhador, porém, com risco baixo de 

propagação no ambiente, como exemplo, o vírus da rubéola, que pode causar uma doença, mas possui tratamento, o risco 
enquadra-se como: 
(A) Classe de Risco 2. 
(B) Classe de Risco 3. 
(C) Classe de Risco 5. 
(D) Classe de Risco 6. 

 
 



12. Sobre curativos, analise as proposições seguintes: 
I. O filme transparente: auxilia o desbridamento; tem alta capacidade de absorção; forma um gel que mantém o meio úmido; 

induz à hemostasia. 
II. O Alginato de cálcio: proporciona meio úmido, favorece a cicatrização. Indicado para a proteção de proeminências ósseas e 

cobertura secundária em curativos oclusivos. 
III. O Hidrocoloide extrafino: absorve exsudatos, mantém o pH ácido e o meio úmido; estimula o desbridamento autolítico e a 

angiogênese; protege terminações nervosas. 
IV. O Hidrogel: mantém o meio úmido; promove desbridamento autolítico; estimula a cicatrização. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
 
13. Sobre as graduações de seringas de diferentes volumes, analise as proposições seguintes: 

I. 20mL: graduação mínima de 1mL, com numeração a cada 5mL. 
II. 5mL: graduação mínima de 0,5mL, com numeração a cada 5mL. 
III. 10mL: graduação mínima de 0,2mL, com numeração a cada 1mL. 
IV. 1mL: graduação mínima de 0,05mL, com numeração a cada 0,5mL. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e III. 
(B) II e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
14. A diluição de medicamentos em pediatria admite os seguintes veículos: 

I. Soro fisiológico a 0,9% (NaCl a 0,9%). 
II. Soro glicofisiológico (SGF). 
III. Ringer lactato (SRL). 
IV. Solução de Ringer (SR). 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e III. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) II e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
 
15. Para casos de engasgo existe uma manobra realizada em primeiros socorros que possibilita desalojar partículas e objetos, 

liberando as vias respiratórias. Ela recebe o nome de: 
(A) Técnica de Rhoterfeil.  
(B) Manobra de Glashow. 
(C) Manobra de Heimlich. 
(D) Movimento de Stain. 

 
 
16. A respiração em ciclos que aumenta e diminui a profundidade, com período de apneia, denomina-se: 

(A) Respiração de Cheyne-Stokes. 
(B) Respiração de Kussmaul. 
(C) Respiração agonal (gasping). 
(D) Respiração sibilante. 

 
 
17. A pressão arterial é medida em dois tipos, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. São terminologias básicas: 

(A) Hipertensão: PA acima da média (mais de 130/80 mmHg). 
(B) Hipotensão: PA inferior à média (menos de 120/80 mmHg). 
(C) PA convergente: quando a sistólica e a diastólica se distanciam (120/100). 
(D) PA divergente: quando a sistólica e a diastólica se afastam (120/40). 

 
18. A monitorização hemodinâmica não invasiva é aquela que não há risco de contaminação, isto é, realizada por técnicas menos 

invasivas, de fácil manuseio além de baixo custo. Podemos citar como procedimentos não invasivos:   
I. Capnografia. 
II. Eletrocardiografia. 
III. Punção Ortostática. 
IV. Sondagem Vesical. 

 
Está correto o que se afirmam em: 
(A) I e III. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I e II. 



19. Os procedimentos a serem desenvolvidas na avaliação pré-concepcional devem incluir anamnese, exame físico geral e 
específico, além de alguns exames laboratoriais e aconselhamento genético se, o casal apresentar anormalidades 
reconhecidamente hereditárias e transmissíveis. São fatores relevantes para pré-concepção: 
I. Idade Materna Baixa como fator de risco a prematuridade e para algumas malformações específicas como Gastrosquise e 

outros defeitos. 
II. Idade Materna Avançada como fator de risco à malformação congênita, Síndrome de Down e aborto espontâneo. 
III. Diabetes Mellitus (DM): como fator de risco o aborto, malformação fetal, macrossomia, morte perinatal e agravos maternos. 
IV. Condição sócio-cultural, como fator de risco para a educação dos filhos e manutenção de uma existência material digna.  

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D)  I e II. 

 
20. Exemplos de doenças que necessitam isolamento de contato: 

I. Infecções Por Bactérias Multirresistentes. 
II. Clostridium Difficile. 
III. Difteria Cutânea. 
IV. Enterovirus. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
 


