
 

 

 

Edital nº 003/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Enfermeiros 
 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 21/05/2019 
 

 
ENFERMEIRO I (CENTRO CIRÚRGICO) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 

instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 
(vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em 
livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser 
feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de 
início anunciado pelo orientador de sala. 

 
 

BOA PROVA! 
 
 
 



 

 

 

PROVA – ENFERMEIRO I ( CENTRO CIRÚRGICO) 

Questões 

 

QUESTÃO 01 – Analise o trecho abaixo e assinale 
a alternativa que completa corretamente a la-
cuna: “A miose corresponde a ______________ 
que pode ser fisiológica, patológica ou terapêu-
tica." 

(A) Dilatação da pupila  

(B) Derrame ocular 

(C) Contração da pupila 

(D) Dilatação da íris 

 

QUESTÃO 02 – Quando o paciente desliza na 
cama, esqueleto e os tecidos mais próximos se 
movimentam, mas a pele permanece imóvel. Um 
dos piores hábitos que pode ocasionar lesão é o 
de apoiar as costas na cabeceira da cama, o que 
favorece esse deslizamento ocasionando dobras 
na pele. Essa situação denomina-se: 

(A) Puntipressão  

(B) Pressão 

(C) Fricção 

(D) Cisalhamento 

 

QUESTÃO 03 – A Resolução COFEN-358/2009, 
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados. De acordo com esta resolução, quais 
são as etapas inter-relacionadas do Processo de 
Enfermagem: 

(A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de 
enfermagem, metas de enfermagem, prescrição 
de enfermagem e a implementação do plano de 
cuidados de enfermagem.  

(B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem.  

(C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
anamnese de enfermagem, o planejamento de 
enfermagem, a intervenção do plano de cuidados 
e a avaliação de enfermagem. 

(D) Coleta de dados, a anamnese de 
enfermagem, implementação de diagnósticos, 
metas de enfermagem, prescrição de enfermagem 
e planejamento da avaliação de enfermagem. 

 

QUESTÃO 04 – A Norma Regulamentadora 32 
(NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer 
diretrizes básicas para implementação de medi-
das de proteção à segurança e a saúde dos traba-
lhadores em serviços de saúde. De acordo com a 
NR 32, o empregador deve: 

(A) Vedar a utilização de adornos, calçados 
fechados e consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho. 

(B) Garantir a conservação e a higienização dos 
materiais e instrumentos de trabalho. 

(C) Liberar a utilização de pias de trabalho para 
fins diversos dos previstos. 

(D) Vedar a utilização de recipientes e meios de 
transporte adequados para materiais infectantes, 
fluidos e tecidos orgânicos. 

 

QUESTÃO 05 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, 
procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a uni-
dade de saúde apresentando as seguintes mani-
festações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, 
poliúria, polidpsia, desidratação, confusão, dor 
abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sinto-
mas sugerem: 

(A) Hipoglicemia 

(B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar 



 

 

 

(C) Cetoacidose diabética 

(D) Síncope 

 

QUESTÃO 06 – Precauções são medidas adotadas 
a fim de evitar a propagação de doenças trans-
missíveis. Assinale a alternativa que é exemplo 
de uma doença com indicação de precaução de 
transmissão por gotículas: 

(A) Coqueluche 

(B) Escabiose 

(C) Sarampo 

(D) Herpes  

 

QUESTÃO 07 – As Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, 
bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST 
causada pela bactéria Treponema Pallidum é: 

(A) Donovanose 

(B) Gonorréia 

(C) Linfogranuloma Humano 

(D) Sífilis 

 

QUESTÃO 08 – Considerando o previsto no Có-
digo de Ética de Enfermagem, exercer a profissão 
com justiça, compromisso, equidade, resolutivi-
dade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade, é um (uma): 

(A) Proibição dos profissionais de enfermagem 

(B) Direito dos profissionais de enfermagem 

(C) Dever dos profissionais de enfermagem 

(D) Responsabilidade dos profissionais de enfer-
magem 

 

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por 
um conjunto de leis e princípios racionais, hierár-
quicos e solidamente sistematizados, de caráter 
conclusivo, aplicado a uma determinada área. 
Considerando as teorias de enfermagem, qual te-
oria Dorothea E. Orem desenvolveu? 

(A) Teoria das necessidades humanas básicas  

(B) Teoria do autocuidado  

(C) Teoria do cuidado transcultural 

(D) Teoria ambiental 

 

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracte-
rizado pela diminuição do volume intravascular. 
Assinale alternativa que descreve os sinais e sin-
tomas de choque hipovolêmico: 

(A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão 
arterial 

(B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão ar-
terial 

(C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

(D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

 

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dis-
põe sobre o regulamento técnico para o gerenci-
amento de resíduos de serviços de saúde.  São 
exemplos de resíduos de serviços de saúde clas-
sificados como Grupo A: 

(A) Rejeitos radioativos; resultantes de ativida-
des humanas que contenham radionuclídeos. 

(B) Papel de uso sanitário, absorventes higiêni-
cos e peças descartáveis de vestuário. 

(C)  Resíduos eletroeletrônicos e seus compo-
nentes. 

(D)  Resíduos resultantes de atividades de vaci-
nação com microrganismos vivos ou atenuados. 



 

 

 

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as com-
plicações mais frequentes do Diabetes Mellitus 
(DM) e suas consequências podem ser dramáti-
cas para a vida do indivíduo, desde feridas crôni-
cas, infecções e até amputações de membros in-
feriores. O Pé Diabético pode ser classificado, se-
gundo sua etiopatogenia em: 

(A) Neuropático, avascular e misto 

(B) Neuronal, avascular e misto 

(C) Neuropático, vascular e misto 

(D) Neuronal, vascular e misto 

 

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a 
condição resultante da exposição prolongada a 
quantidades excessivas de glicocorticoides livres 
circulantes. Assinale a alternativa que representa 
as manifestações clinicas da SC: 

(A) Disfunção gonodal e perda da libido 

(B) Disfunção gonodal e aumento da libido 

(C) Acne e aumento da libido 

(D)  Regularidade menstrual e perda da libido  

 

QUESTÃO 14 – A tireoide é uma glândula 
localizada na parte anterior do pescoço e regula a 
função de órgãos importantes. Assinale a 
alternativa que representa um dos hormônios 
produzidos pela tireoide: 

(A) TSH-hormônio tireoestimulante 

(B) Cortisol 

(C) Progesterona 

(D) Calcitonina 

 

QUESTÃO 15 – Entendida como conjunto articu-
lado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. Este conceito refere-se a um princípio 
contido na lei 8.080/90. Qual das alternativas 
abaixo corresponde a esse princípio? 

(A) Integralidade 

(B) Universalidade 

(C) Preservação da autonomia 

(D) Igualdade 

 

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 
358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-
se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. “Determinação 
dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão 
realizadas face às respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença”.  Qual etapa do 
processo de enfermagem refere-se o enunciado? 

(A) Coleta de Enfermagem 

(B) Diagnóstico de Enfermagem 

(C) Planejamento de Enfermagem 

(D) Avaliação de Enfermagem 

 

QUESTÃO 17 – O tempo cirúrgico abrange de 
modo geral uma sequência de quatro 
procedimentos realizados pelo cirurgião durante 
o ato cirúrgico, assinale a alternativa que 
representa a sequência direta dos tempos 
cirúrgicos: 

(A) Hemostasia, síntese, sutura e diérese 

(B) Exérese, hemostasia, diérese e síntese 

(C) Síntese, diérese, hemostasia e exérese 

(D) Diérese, hemostasia, exérese e síntese 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 18 – A abertura cirúrgica do estômago, 
para introdução de uma sonda com a finalidade 
de alimentar, hidratar e drenar secreções esto-
macais é conhecida como: 

(A) Nefrostomia 

(B) Gastrostomia  

(C) Ileostomia 

(D) Jejunostomia 

 

QUESTÃO 19 – O ato cirúrgico requer prévia ava-
liação clínica do paciente. Algumas condições clí-
nicas aumentam o risco cirúrgico, exceto a: 

(A) Apirexia 

(B) Obesidade 

(C) Hipertensão 

(D) Leucocitose 

 

QUESTÃO 20 – Na programação cirúrgica, o 
procedimento de ooforectomia bilateral consiste 
na retirada cirúrgica 

(A) Útero 

(B) Ovários  

(C) Testículos 

(D) Miomas uterinos 
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2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 21/05/2019 
 

 
ENFERMEIRO I (CLÍNICAS) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 

instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 
(vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em 
livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser 
feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de 
início anunciado pelo orientador de sala. 
 
 
 

BOA PROVA! 
 
 



 

 

 

PROVA – ENFERMEIRO CLÍNICAS 

Questões 

 

QUESTÃO 01 – Analise o trecho abaixo e assinale 
a alternativa que completa corretamente a la-
cuna: “A miose corresponde a ______________ 
que pode ser fisiológica, patológica ou terapêu-
tica." 

(A) Dilatação da pupila  

(B) Derrame ocular 

(C) Contração da pupila 

(D) Dilatação da íris 

 

QUESTÃO 02 – Quando o paciente desliza na 
cama, esqueleto e os tecidos mais próximos se 
movimentam, mas a pele permanece imóvel. Um 
dos piores hábitos que pode ocasionar lesão é o 
de apoiar as costas na cabeceira da cama, o que 
favorece esse deslizamento ocasionando dobras 
na pele. Essa situação denomina-se: 

(A) Puntipressão  

(B) Pressão 

(C) Fricção 

(D) Cisalhamento 

 

QUESTÃO 03 – Higiene das mãos é um termo 
geral, que se refere a qualquer ação de higienizar 
as mãos para prevenir a transmissão de 
microrganismos e evitar que pacientes e 
profissionais adquiram infecções relacionadas à 
assistência à saúde. Em 2009, a Organização 
Mundial Saúde lançou manual sobre a 
higienização das mãos nos vários cenários da 
assistência à saúde. BRASIL. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma 
reflexão teórica aplicada à prática. Brasília, 2013 
(adaptado).  

Considerando a semiotécnica da higienização das 
mãos e as diretrizes que regem a segurança do 
paciente, avalie as afirmações a seguir.  

I. A higienização das mãos engloba higienização 
simples, higienização antisséptica, fricção antis-
séptica com preparação alcoólica e antissepsia ci-
rúrgica.  

II.  A preparação alcoólica para a higienização 
das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, 
contendo álcool na concentração de 50% a 70%, e 
sob a forma de gel e espumas, com álcool na con-
centração mínima de 70%.  

III. Os cinco momentos para a higienização das 
mãos são: antes de tocar o paciente; antes de re-
alizar procedimentos; após situações que envol-
vam o risco de exposição a fluidos corporais do pa-
ciente; após tocar o paciente; e após tocar super-
fícies próximas a ele.  

IV. Para a higienização simples das mãos em lo-
cal onde haja possibilidade de exposição a agente 
biológico, deve haver um lavatório exclusivo pro-
vido de água corrente, sabão líquido, toalha des-
cartável ou de tecido e lixeira com sistema de 
abertura sem contato manual.  

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) I e IV 

(C) II e IV 

(D) I, II e III 

 

QUESTÃO 04 – Dentre os cuidados de 
enfermagem apresentados abaixo, os que estão 
relacionados à administração de nutrição 
Parenteral Total são: 

(A) Infusão em cateter venoso periférico; troca 
de equipo a cada 48 horas; e administração em via 
exclusiva.  

(B) Infusão em Cateter Venoso Central, troca do 
equipo a cada 96 horas; pode ser administrada 
com outras medicações. 

(C) Instalar a dieta na sonda nasoentérica ou na-
sogástrica após retirada de resíduos. 

(D) Infusão em Cateter venoso central, troca do 
equipo a cada 24 horas ou sempre que houver 
troca da bolsa, e não associar com drogas endove-
nosas contínuas.  



 

 

 

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementa-
ção de iniciativas voltadas à segurança do paci-
ente é um dos objetivos do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 
529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu 
protocolos básicos, definidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  Quais são os protoco-
los básicos definidos pela OMS? 

(A) Identificação do paciente, prevenção de úl-
cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia segura, 
prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 
e risco de comunicação ineficaz. 

(B) Identificação do paciente, prevenção de 
queda, segurança na prescrição, uso e administra-
ção de medicamentos, cirurgia segura, prática de 
higiene das mãos em serviços de saúde e risco de 
comunicação ineficaz. 

(C) Identificação do paciente, segurança na prá-
tica assistencial, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia Segura, 
prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 
e risco de comunicação ineficaz. 

(D) Identificação do paciente, prevenção de úl-
cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia segura, 
prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 
e prevenção de quedas. 

 

QUESTÃO 06 – Precauções são medidas adotadas 
a fim de evitar a propagação de doenças trans-
missíveis. Assinale a alternativa que é exemplo 
de uma doença com indicação de precaução de 
transmissão por gotículas: 

(A) Coqueluche 

(B) Escabiose 

(C) Sarampo 

(D) Herpes  

 

QUESTÃO 07 – Sobre as penalidades a serem 
impostas pelo Conselho Federal/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, conforme o que 

determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de 
julho de 1973, é correto afirmar: 

(A) A advertência verbal consiste na admoesta-
ção ao infrator, de forma aberta ao público, que 
será registrada no prontuário na presença de dez 
testemunhas. 

(B) A multa consiste na obrigatoriedade de paga-
mento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anui-
dade da categoria profissional à qual pertence o 
infrator, em vigor no ato do pagamento. 

(C) A suspensão consiste na proibição do 
exercício profissional da Enfermagem por um 
período de até 48 meses e será divulgada nas 
publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, jornais de grande 
circulação e comunicada aos órgãos 
empregadores. 

(D) A cassação consiste na perda do direito ao 
exercício da Enfermagem por um período de até 
50 anos e será divulgada nas publicações do Sis-
tema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem 
e em jornais de circulação.  

 

QUESTÃO 08 – Considerando o previsto no Có-
digo de Ética de Enfermagem, exercer a profissão 
com justiça, compromisso, equidade, resolutivi-
dade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade, é um (uma): 

(A) Proibição dos profissionais de enfermagem 

(B) Direito dos profissionais de enfermagem 

(C) Dever dos profissionais de enfermagem 

(D) Responsabilidade dos profissionais de enfer-
magem 

 

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por 
um conjunto de leis e princípios racionais, hierár-
quicos e solidamente sistematizados, de caráter 
conclusivo, aplicado a uma determinada área. 
Considerando as teorias de enfermagem, qual te-
oria Dorothea E. Orem desenvolveu? 

(A) Teoria das necessidades humanas básicas  

(B) Teoria do autocuidado  



 

 

 

(C) Teoria do cuidado transcultural 

(D) Teoria ambiental 

 

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracte-
rizado pela diminuição do volume intravascular. 
Assinale alternativa que descreve os sinais e sin-
tomas de choque hipovolêmico: 

(A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão 
arterial 

(B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão ar-
terial 

(C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

(D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

 

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dis-
põe sobre o regulamento técnico para o gerenci-
amento de resíduos de serviços de saúde.  São 
exemplos de resíduos de serviços de saúde clas-
sificados como Grupo A: 

(A) Rejeitos radioativos; resultantes de ativida-
des humanas que contenham radionuclídeos. 

(B) Papel de uso sanitário, absorventes higiêni-
cos e peças descartáveis de vestuário. 

(C)  Resíduos eletroeletrônicos e seus compo-
nentes. 

(D)  Resíduos resultantes de atividades de vaci-
nação com microrganismos vivos ou atenuados. 

 

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as com-
plicações mais frequentes do Diabetes Mellitus 
(DM) e suas consequências podem ser dramáti-
cas para a vida do indivíduo, desde feridas crôni-
cas, infecções e até amputações de membros in-
feriores. O Pé Diabético pode ser classificado, se-
gundo sua etiopatogenia em: 

(A) Neuropático, avascular e misto 

(B) Neuronal, avascular e misto 

(C) Neuropático, vascular e misto 

(D) Neuronal, vascular e misto 

 

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a 
condição resultante da exposição prolongada a 
quantidades excessivas de glicocorticoides livres 
circulantes. Assinale a alternativa que representa 
as manifestações clinicas da SC: 

(A) Disfunção gonodal e perda da libido 

(B) Disfunção gonodal e aumento da libido 

(C) Acne e aumento da libido 

(D)  Regularidade menstrual e perda da libido 

  

QUESTÃO 14 – A tireoide é uma glândula 
localizada na parte anterior do pescoço e regula a 
função de órgãos importantes. Assinale a 
alternativa que representa um dos hormônios 
produzidos pela tireoide: 

(A) TSH-hormônio tireoestimulante 

(B) Cortisol 

(C) Progesterona 

(D) Calcitonina 

 

QUESTÃO 15 – Entendida como conjunto articu-
lado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. Este conceito refere-se a um princípio 
contido na lei 8.080/90. Qual das alternativas 
abaixo corresponde a esse princípio? 

(A) Integralidade 

(B) Universalidade 

(C) Preservação da autonomia 

(D) Igualdade 

 



 

 

 

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 
358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-
se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. “Determinação 
dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão 
realizadas face às respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença”.  Qual etapa do 
processo de enfermagem refere-se o enunciado? 

(A) Coleta de Enfermagem 

(B) Diagnóstico de Enfermagem 

(C) Planejamento de Enfermagem 

(D) Avaliação de Enfermagem 

 

QUESTÃO 17 – A Norma Regulamentadora 32 
(NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer 
diretrizes básicas para implementação de medi-
das de proteção à segurança e a saúde dos traba-
lhadores em serviços de saúde. De acordo com a 
NR 32, o empregador deve: 

(A) Vedar a utilização de adornos, calçados 
fechados e consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho. 

(B) Garantir a conservação e a higienização dos 
materiais e instrumentos de trabalho. 

(C) Liberar a utilização de pias de trabalho para 
fins diversos dos previstos. 

(D) Vedar a utilização de recipientes e meios de 
transporte adequados para materiais infectantes, 
fluidos e tecidos orgânicos. 

 

QUESTÃO 18 – As Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, 
bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST 
causada pela bactéria Treponema Pallidum é: 

(A) Donovanose 

(B) Gonorréia 

(C) Linfogranuloma Humano 

(D) Sífilis 

 

QUESTÃO 19 –J.L.M., 30 anos, sexo masculino, 
procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a uni-
dade de saúde apresentando as seguintes mani-
festações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, 
poliúria, polidpsia, desidratação, confusão, dor 
abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sinto-
mas sugerem: 

(A) Hipoglicemia 

(B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar 

(C) Cetoacidose diabética 

(D) Síncope 

 

QUESTÃO 20 – A Resolução COFEN-358/2009, 
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados. De acordo com esta resolução, quais 
são as etapas inter-relacionadas do Processo de 
Enfermagem: 

(A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de 
enfermagem, metas de enfermagem, prescrição 
de enfermagem e a implementação do plano de 
cuidados de enfermagem.  

(B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem.  

(C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
anamnese de enfermagem, o planejamento de 
enfermagem, a intervenção do plano de cuidados 
e a avaliação de enfermagem. 

(D) Coleta de dados, a anamnese de 
enfermagem, implementação de diagnósticos, 
metas de enfermagem, prescrição de enfermagem 
e planejamento da avaliação de enfermagem. 
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ENFERMEIRO I (HEMODIÁLISE) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 

instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 
(Vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em 
livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser 
feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de 
início anunciado pelo orientador de sala. 

 
 
 

BOA PROVA! 
 
 



 

 

 

PROVA – ENFERMEIRO I (HEMODIÁLISE) 

Questões 

QUESTÃO 01 – A Resolução COFEN-358/2009, 
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou priva-
dos. De acordo com esta resolução, quais são as 
etapas inter-relacionadas do Processo de Enfer-
magem: 

(A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de 
enfermagem, metas de enfermagem, prescrição 
de enfermagem e a implementação do plano de 
cuidados de enfermagem.  

(B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem.  

(C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
anamnese de enfermagem, o planejamento de 
enfermagem, a intervenção do plano de cuidados 
e a avaliação de enfermagem. 

(D) Coleta de dados, a anamnese de 
enfermagem, implementação de diagnósticos, 
metas de enfermagem, prescrição de enfermagem 
e planejamento da avaliação de enfermagem. 

 

QUESTÃO 02 – A Norma Regulamentadora 32 
(NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer 
diretrizes básicas para implementação de medi-
das de proteção à segurança e a saúde dos traba-
lhadores em serviços de saúde. De acordo com a 
NR 32, o empregador deve: 

(A) Vedar a utilização de adornos, calçados 
fechados e consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho. 

(B) Garantir a conservação e a higienização dos 
materiais e instrumentos de trabalho. 

(C) Liberar a utilização de pias de trabalho para 
fins diversos dos previstos. 

(D) Vedar a utilização de recipientes e meios de 
transporte adequados para materiais infectantes, 
fluidos e tecidos orgânicos. 

 

QUESTÃO 03 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, 
procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a uni-
dade de saúde apresentando as seguintes mani-
festações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, 
poliúria, polidpsia, desidratação, confusão, dor 
abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sinto-
mas sugerem: 

(A) Hipoglicemia 

(B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar 

(C) Cetoacidose diabética 

(D) Síncope 

 

QUESTÃO 04 – As Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, 
bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST 
causada pela bactéria Treponema Pallidum é: 

(A) Donovanose 

(B) Gonorréia 

(C) Linfogranuloma Humano 

(D) Sífilis 

 

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementa-
ção de iniciativas voltadas à segurança do paci-
ente é um dos objetivos do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 
529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu 
protocolos básicos, definidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  Quais são os protoco-
los básicos definidos pela OMS? 

(A) Identificação do paciente, prevenção de úl-
cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, Cirurgia Segura, 
Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 
e risco de comunicação ineficaz. 

(B) Identificação do paciente, prevenção de 
queda, segurança na prescrição, uso e administra-
ção de medicamentos, Cirurgia Segura, Prática de 



 

 

 

Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de 
comunicação ineficaz. 

(C) Identificação do paciente, segurança na prá-
tica assistencial, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia Segura, 
Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 
e risco de comunicação ineficaz. 

(D) Identificação do paciente, prevenção de úl-
cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia segura, 
prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 
e prevenção de quedas. 

 

QUESTÃO 06 – Precauções são medidas adotadas 
a fim de evitar a propagação de doenças trans-
missíveis. Assinale a alternativa que é exemplo 
de uma doença com indicação de precaução de 
transmissão por gotículas: 

(A) Coqueluche 

(B) Escabiose 

(C) Sarampo 

(D) Herpes  

 

QUESTÃO 07 – Sobre as penalidades a serem 
impostas pelo Conselho Federal/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de 
julho de 1973, é correto afirmar: 

(A) A advertência verbal consiste na admoesta-
ção ao infrator, de forma aberta ao público, que 
será registrada no prontuário na presença de dez 
testemunhas. 

(B) A multa consiste na obrigatoriedade de paga-
mento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anui-
dade da categoria profissional à qual pertence o 
infrator, em vigor no ato do pagamento. 

(C) A suspensão consiste na proibição do 
exercício profissional da Enfermagem por um 
período de até 48 meses e será divulgada nas 
publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, jornais de grande 
circulação e comunicada aos órgãos 
empregadores. 

(D) A cassação consiste na perda do direito ao 
exercício da Enfermagem por um período de até 
50 anos e será divulgada nas publicações do Sis-
tema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem 
e em jornais de circulação.  

 

QUESTÃO 08 – Considerando o previsto no Có-
digo de Ética de Enfermagem, exercer a profissão 
com justiça, compromisso, equidade, resolutivi-
dade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade, é um (uma): 

(A) Proibição dos profissionais de enfermagem 

(B) Direito dos profissionais de enfermagem 

(C) Dever dos profissionais de enfermagem 

(D) Responsabilidade dos profissionais de enfer-
magem 

 

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por 
um conjunto de leis e princípios racionais, hierár-
quicos e solidamente sistematizados, de caráter 
conclusivo, aplicado a uma determinada área. 
Considerando as teorias de enfermagem, qual te-
oria Dorothea E. Orem desenvolveu? 

(A) Teoria das necessidades humanas básicas  

(B) Teoria do autocuidado  

(C) Teoria do cuidado transcultural 

(D) Teoria ambiental 

 

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracte-
rizado pela diminuição do volume intravascular. 
Assinale alternativa que descreve os sinais e sin-
tomas de choque hipovolêmico: 

(A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão 
arterial 

(B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão ar-
terial 

(C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

(D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 



 

 

 

 

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dis-
põe sobre o regulamento técnico para o gerenci-
amento de resíduos de serviços de saúde.  São 
exemplos de resíduos de serviços de saúde clas-
sificados como Grupo A: 

(A) Rejeitos radioativos; resultantes de ativida-
des humanas que contenham radionuclídeos. 

(B) Papel de uso sanitário, absorventes higiêni-
cos e peças descartáveis de vestuário. 

(C)  Resíduos eletroeletrônicos e seus compo-
nentes. 

(D)  Resíduos resultantes de atividades de vaci-
nação com microrganismos vivos ou atenuados. 

 

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as com-
plicações mais frequentes do Diabetes Mellitus 
(DM) e suas consequências podem ser dramáti-
cas para a vida do indivíduo, desde feridas crôni-
cas, infecções e até amputações de membros in-
feriores. O Pé Diabético pode ser classificado, se-
gundo sua etiopatogenia em: 

(A) Neuropático, avascular e misto 

(B) Neuronal, avascular e misto 

(C) Neuropático, vascular e misto 

(D) Neuronal, vascular e misto 

 

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a 
condição resultante da exposição prolongada a 
quantidades excessivas de glicocorticoides livres 
circulantes. Assinale a alternativa que representa 
as manifestações clinicas da SC: 

(A) Disfunção gonodal e perda da libido 

(B) Disfunção gonodal e aumento da libido 

(C) Acne e aumento da libido 

(D) Perda da libido e regularidade menstrual 

 

QUESTÃO 14 – A tireoide é uma glândula 
localizada na parte anterior do pescoço e regula a 
função de órgãos importantes. Assinale a 
alternativa que representa um dos hormônios 
produzidos pela tireoide: 

(A) TSH-hormônio tireoestimulante 

(B) Cortisol 

(C) Progesterona 

(D) Calcitonina 

 

QUESTÃO 15 – Entendida como conjunto articu-
lado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. Este conceito refere-se a um princípio 
contido na lei 8.080/90. Qual das alternativas 
abaixo corresponde a esse princípio? 

(A) Integralidade 

(B) Universalidade 

(C) Preservação da autonomia 

(D) Igualdade 

 

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 
358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-
se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. “Determinação 
dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão 
realizadas face às respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença”.  Qual etapa do 
processo de enfermagem refere-se o enunciado? 

(A) Coleta de Enfermagem 

(B) Diagnóstico de Enfermagem 

(C) Planejamento de Enfermagem 

(D) Avaliação de Enfermagem 

 



 

 

 

QUESTÃO 17 – Doença renal crônica é um termo 
geral utilizado para alterações heterogêneas que 
afetam tanto a estrutura, quanto a função renal, 
caracterizada pela lesão e perda contínua e 
irreversível das funções renais.  É fator de risco 
para o desenvolvimento de Doença Renal 
Crônica: 

(A) Hipotensão arterial; 

(B) Portadores de obesidade (IMC > 30 Kg/m²); 

(C) O Fator RH 

(D) Ter idade inferior a 18 anos 

 

QUESTÃO 18 – A fístula arteriovenosa (FAV) é o 
acesso permanente mais utilizado para 
hemodiálise, por apresentar maior durabilidade 
no tratamento. Considerando os cuidados de 
enfermagem com a FAV, assinale a alternativa 
incorreta: 

(A) Não administrar medicamentos no braço da 
FAV 

(B) Não comprimir o membro da FAV 

(C) Orientar o paciente a não dormir sobre o 
braço da FAV 

(D) Mensurar pressão arterial somente no braço 
da FAV 

 

QUESTÃO 19 – Hormônio glicoproteico, funda-
mental para a proliferação e maturação de célu-
las na medula óssea, cuja a produção inadequada 
pelos rins é causa importante de anemia em pa-
cientes renais crônicos, este hormônio é conhe-
cido como: 

(A) T3 e T4 

(B) Cortisol 

(C) Eritropoetina  

(D) Calcitonina 

 

QUESTÃO 20 – O transplante renal é uma opção 
de tratamento para os pacientes que sofrem de 
doença renal crônica avançada. Assinale a 
alternativa em que representa um medicamento 
imunossupressor utilizado em pacientes após o 
transplante renal: 

(A) Oxacilina  

(B) Micofenolato  

(C) Adrenalina  

(D) Dopamina 
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ENFERMEIRO I (UTI) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 

instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 
(vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em 
livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser 
feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de 
início anunciado pelo orientador de sala. 

 
 

BOA PROVA! 
 
 

 



 

 

 

PROVA – ENFERMEIRO UTI 
 

Questões 

 
QUESTÃO 01 – Analise o trecho abaixo e assinale 
a alternativa que completa corretamente a la-
cuna: “A miose corresponde a ______________ 
que pode ser fisiológica, patológica ou terapêu-
tica." 

(A) Dilatação da pupila  

(B) Derrame ocular 

(C) Contração da pupila 

(D) Dilatação da íris 

 

QUESTÃO 02 – Quando o paciente desliza na 
cama, esqueleto e os tecidos mais próximos se 
movimentam, mas a pele permanece imóvel. Um 
dos piores hábitos que pode ocasionar lesão é o 
de apoiar as costas na cabeceira da cama, o que 
favorece esse deslizamento ocasionando dobras 
na pele. Essa situação denomina-se: 

(A) Puntipressão  

(B) Pressão 

(C) Fricção 

(D) Cisalhamento 

 

QUESTÃO 03 – Higiene das mãos é um termo 
geral, que se refere a qualquer ação de higienizar 
as mãos para prevenir a transmissão de 
microrganismos e evitar que pacientes e 
profissionais adquiram infecções relacionadas à 
assistência à saúde. Em 2009, a Organização 
Mundial Saúde lançou manual sobre a 
higienização das mãos nos vários cenários da 
assistência à saúde. BRASIL. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma 
reflexão teórica aplicada à prática. Brasília, 2013 
(adaptado).  

Considerando a semiotécnica da higienização das 
mãos e as diretrizes que regem a segurança do 
paciente, avalie as afirmações a seguir.  

I. A higienização das mãos engloba higienização 
simples, higienização antisséptica, fricção antis-
séptica com preparação alcoólica e antissepsia ci-
rúrgica.  

II.  A preparação alcoólica para a higienização 
das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, 
contendo álcool na concentração de 50% a 70%, e 
sob a forma de gel e espumas, com álcool na con-
centração mínima de 70%.  

III. Os cinco momentos para a higienização das 
mãos são: antes de tocar o paciente; antes de re-
alizar procedimentos; após situações que envol-
vam o risco de exposição a fluidos corporais do pa-
ciente; após tocar o paciente; e após tocar super-
fícies próximas a ele.  

IV. Para a higienização simples das mãos em lo-
cal onde haja possibilidade de exposição a agente 
biológico, deve haver um lavatório exclusivo pro-
vido de água corrente, sabão líquido, toalha des-
cartável ou de tecido e lixeira com sistema de 
abertura sem contato manual.  

É correto apenas o que se afirma em: 

  

(A) I e III 

(B) I e IV 

(C) II e IV 

(D) I, II e III 

 

QUESTÃO 04 – Dentre os cuidados de 
enfermagem apresentados abaixo, os que estão 
relacionados à administração de nutrição 
Parenteral Total são: 

(A) Infusão em cateter venoso periférico; troca 
de equipo a cada 48 horas; e administração em via 
exclusiva  



 

 

 

(B) Infusão em Cateter Venoso Central, troca do 
equipo a cada 96 horas; pode ser administrada 
com outras medicações. 

(C) Instalar a dieta na sonda nasoentérica ou na-
sogástrica após retirada de resíduos 

(D) Infusão em Cateter venoso central, troca do 
equipo a cada 24 horas ou sempre que houver 
troca da bolsa, e não associar com drogas endove-
nosas contínuas.  

 

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementa-
ção de iniciativas voltadas à segurança do paci-
ente é um dos objetivos do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 
529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu 
protocolos básicos, definidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  Quais são os protoco-
los básicos definidos pela OMS? 

(A) Identificação do paciente, prevenção de úl-
cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia segura, 
Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 
e risco de comunicação ineficaz. 

(B) Identificação do paciente, prevenção de 
queda, segurança na prescrição, uso e administra-
ção de medicamentos, cirurgia segura, prática de 
higiene das mãos em serviços de saúde e risco de 
comunicação ineficaz. 

(C) Identificação do paciente, segurança na prá-
tica assistencial, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia segura, 
prática de higiene das mãos em serviços de saúde 
e risco de comunicação ineficaz. 

(D) Identificação do paciente, prevenção de úl-
cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, cirurgia segura, 
prática de higiene das mãos em serviços de saúde 
e prevenção de quedas. 

 

QUESTÃO 06 – De acordo com o equilíbrio 
acidobásico do organismo humano, assinale a 
alternativa correta:  

(A) A compensação fisiológica da alcalose meta-
bólica ocorre por meio da diminuição da frequên-
cia e profundidade da ventilação (expiração) para 
que o dióxido de carbono possa ser retido.  

(B) Na acidose ocorre diminuição na frequência e 
profundidade da ventilação para eliminar o ex-
cesso de bicarbonato. 

(C)  A alcalose respiratória é um distúrbio resul-
tante do excesso da excreção de bicarbonato. 

(D) A alcalose metabólica é determinada na gaso-
metria arterial por valores de pH inferiores a 7,35 
e bicarbonato inferior a 22. 

 

QUESTÃO 07 – Paciente de 55 anos, admitido na 
UTI com quadro de choque séptico, recebeu 
prontamente medidas iniciais de ressuscitação 
volêmica com 2.000 ml de solução salina e 
antibiótico de amplo espectro. O Lactato Arterial 
coletado na admissão apresentava valor de 5,5 
mmol/L. Após 4 horas de cuidado intensivo a 
nova coleta de lactato arterial apontou valores de 
7,3 mmol/L. Esta alteração nos valores de lactato 
sugere que: 

(A) Houve compensação do quadro hemodinâ-
mico do paciente.  

(B) O paciente apresentou melhora significativa 
do quadro de choque.  

(C) Ocorreu depuração do lactato secundária à 
melhoria da perfusão.  

(D) As medidas iniciais foram insuficientes e 
deve-se começar o suporte pressórico com Nora-
drenalina.  

 

 



 

 

 

QUESTÃO 08 – A herniação cerebral é um evento 
grave determinado por hipertensão 
intracraniana > 40 mm/Hg refratária às medidas 
clínicas. Como resultado, ocorre a compressão 
das estruturas da base do cérebro (Bulbo e Ponte) 
e obstrução da irrigação cerebral, o que 
determina a ocorrência de Morte Encefálica. A 
evidência tomográfica da ocorrência de 
herniação é representada pelo desvio da linha 
média dos hemisférios cerebrais. A evidência 
clínica é representada pela Tríade de Cushing. Os 
elementos que compõem a Tríade de Cushing 
são:  

 
(A) Pupilas médias e fixas, apneia e coma.  

(B) Bradicardia, Hipertensão e Respiração irregu-

lar.  

(C) Taquicardia, Hipotensão e Respiração irregu-

lar.  

(D) Anisocoria, ausência de resposta aos estímu-

los dolorosos e apneia.  

 

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por 
um conjunto de leis e princípios racionais, hierár-
quicos e solidamente sistematizados, de caráter 
conclusivo, aplicado a uma determinada área. 
Considerando as teorias de enfermagem, qual te-
oria Dorothea E. Orem desenvolveu? 

(A) Teoria das necessidades humanas básicas  

(B) Teoria do autocuidado  

(C) Teoria do cuidado transcultural 

(D) Teoria ambiental 

 

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracte-
rizado pela diminuição do volume intravascular. 
Assinale alternativa que descreve os sinais e sin-
tomas de choque hipovolêmico: 

(A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão 
arterial 

(B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão ar-
terial 

(C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

(D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

 

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dis-
põe sobre o regulamento técnico para o gerenci-
amento de resíduos de serviços de saúde.  São 
exemplos de resíduos de serviços de saúde clas-
sificados como Grupo A: 

(A) Rejeitos radioativos; resultantes de ativida-

des humanas que contenham radionuclídeos. 

(B) Papel de uso sanitário, absorventes higiêni-

cos e peças descartáveis de vestuário. 

(C)  Resíduos eletroeletrônicos e seus compo-

nentes. 

(D)  Resíduos resultantes de atividades de vaci-

nação com microrganismos vivos ou atenuados. 

 

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as com-
plicações mais frequentes do Diabetes Mellitus 
(DM) e suas consequências podem ser dramáti-
cas para a vida do indivíduo, desde feridas crôni-
cas, infecções e até amputações de membros in-
feriores. O Pé Diabético pode ser classificado, se-
gundo sua etiopatogenia em: 

(A) Neuropático, avascular e misto 

(B) Neuronal, avascular e misto 

(C) Neuropático, vascular e misto 

(D) Neuronal, vascular e misto 



 

 

 

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a 
condição resultante da exposição prolongada a 
quantidades excessivas de glicocorticoides livres 
circulantes. Assinale a alternativa que representa 
as manifestações clinicas da SC: 

(A) Disfunção gonodal e perda da libido 

(B) Disfunção gonodal e aumento da libido 

(C) Acne e aumento da libido 

(D)  Regularidade menstrual e perda da libido 

  

QUESTÃO 14 – Em fevereiro de 2016 foi publicado 
no Journal of the American Medical Association - 
JAMA uma atualização sobre as definições de 
sepse e choque séptico. As novas diretrizes 
recomendam a utilização do SOFA Score 
(Sequential Organ Failure Assessment Score) para 
determinar o grau de disfunção dos principais 
órgãos e sistemas, além de estabelecer o 
prognóstico do paciente a partir da gravidade das 
disfunções. São órgãos e sistemas avaliados pelo 
SOFA, exceto:  
 
(A) Coração 

(B) Pâncreas 

(C) Rins 

(D) Pulmão 

 

QUESTÃO 15 – A Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica (PAVM) é uma forma grave 
de infecção em pacientes submetidos a suporte 
ventilatório invasivo por tempo superior a 48 
horas. São medidas que devem ser adotadas com 
o intuito de reduzir a ocorrência de PAV, com 
exceção de:  
 
(A) Manter os pacientes com a cabeceira elevada 

entre 30 e 45 graus  

(B) Avaliar diariamente a sedação e diminuir 

sempre que possível (despertar diário)  

(C) Aspirar a secreção acima do balonete (sub-

glótica)  

(D) Higiene oral com antissépticos (clorexidina 

veículo oral) e padronizar a utilização de sistema 

de aspiração fechado (track-care) 

 

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 
358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-
se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. “Determinação 
dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão 
realizadas face às respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença”.  Qual etapa do 
processo de enfermagem refere-se o enunciado? 
 

(A) Coleta de Enfermagem 

(B) Diagnóstico de Enfermagem 

(C) Planejamento de Enfermagem 

(D) Avaliação de Enfermagem 

 

QUESTÃO 17 – Um paciente adulto, com os 
seguintes parâmetros de gasometria arterial, está 
apresentando um quadro de:  
 
pH = 7,30  
PaCO2 = 49 mmHg  
HCO3 = 10 mEq/l  
BD = -7  
PaO2 = 85 mmHg  
SaO2 = 96%  

 
(A) Acidose respiratória  

(B) Acidose metabólica  

(C) Alcalose respiratória  

(D) Alcalose metabólica 

 



 

 

 

QUESTÃO 18 – Um paciente de 45 anos foi 
admitido na UTI com quadro de insuficiência 
respiratória aguda grave (Gasometria Arterial – 
pH 7,25, PaO2 95, PaCO2 52). Após a instalação 
de via aérea avançada e início do suporte 
ventilatório, o médico plantonista pediu para o 
enfermeiro corrigir a acidose respiratória 
adequando os parâmetros ventilatórios. Para 
corrigir a PaCO2 o enfermeiro deverá revisar: 
 
(A) Pressão Expiratória Positiva Final (PEEP) e 

Fração Inspiratória de Oxigênio (FiO2)  

(B) Sensibilidade e Volume Corrente  

(C) Pressão de Platô e Fração Inspiratória de Oxi-

gênio (FiO2)  

(D) Frequência respiratória e volume minuto 

 

QUESTÃO 19 –J.L.M., 30 anos, sexo masculino, 
procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a uni-
dade de saúde apresentando as seguintes mani-
festações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, 
poliúria, polidpsia, desidratação, confusão, dor 
abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sinto-
mas sugerem: 

(A) Hipoglicemia 

(B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar 

(C) Cetoacidose diabética 

(D) Síncope 

 

QUESTÃO 20 – A Resolução COFEN-358/2009, 
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados. De acordo com esta resolução, quais 
são as etapas inter-relacionadas do Processo de 
Enfermagem: 
 

(A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de 
enfermagem, metas de enfermagem, prescrição 

de enfermagem e a implementação do plano de 
cuidados de enfermagem.  

(B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem.  

(C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
anamnese de enfermagem, o planejamento de 
enfermagem, a intervenção do plano de cuidados 
e a avaliação de enfermagem 

(D) Coleta de dados, a anamnese de 
enfermagem, implementação de diagnósticos, 
metas de enfermagem, prescrição de enfermagem 
e planejamento da avaliação de enfermagem 
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ENFERMEIRO II (ENFERMEIRO DO TRABALHO) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 

instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 
(vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em 
livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser 
feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de 
início anunciado pelo orientador de sala. 

 
 

BOA PROVA! 
 
 
 



 

 

 

 
PROVA – ENFERMEIRO DO TRABALHO 

 

Questões 

 

QUESTÃO 01 –Precauções são medidas adotadas 
a fim de evitar a propagação de doenças trans-
missíveis. Assinale a alternativa que é exemplo 
de uma doença com indicação de precaução de 
transmissão por gotículas: 

(A) Coqueluche 

(B) Escabiose 

(C) Sarampo 

(D) Herpes 

 

QUESTÃO 02 – A resolução RDC Nº 306/2004, dis-
põe sobre o regulamento técnico para o gerenci-
amento de resíduos de serviços de saúde.  São 
exemplos de resíduos de serviços de saúde clas-
sificados como Grupo A: 

(A) Rejeitos radioativos; resultantes de ativida-

des humanas que contenham radionuclídeos. 

(B) Papel de uso sanitário, absorventes higiêni-

cos e peças descartáveis de vestuário. 

(C)  Resíduos eletroeletrônicos e seus compo-

nentes. 

(D)  Resíduos resultantes de atividades de vaci-

nação com microrganismos vivos ou atenuados. 

 

QUESTÃO 03 – Teorias podem ser definidas por 
um conjunto de leis e princípios racionais, hierár-
quicos e solidamente sistematizados, de caráter 
conclusivo, aplicado a uma determinada área. 
Considerando as teorias de enfermagem, qual te-
oria Dorothea E. Orem desenvolveu? 

(A) Teoria das necessidades humanas básicas 

(B) Teoria do autocuidado 

(C) Teoria do cuidado transcultural 

(D) Teoria ambiental 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o previsto no Có-
digo de Ética de Enfermagem, exercer a profissão 
com justiça, compromisso, equidade, resolutivi-
dade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade, é um (uma): 

(A) Proibição dos profissionais de enfermagem 

(B) Direito dos profissionais de enfermagem 

(C) Dever dos profissionais de enfermagem 

(D) Responsabilidade dos profissionais de enfer-
magem 

 

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementa-
ção de iniciativas voltadas à segurança do paci-
ente é um dos objetivos do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 
529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu 
protocolos básicos, definidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  Quais são os protoco-
los básicos definidos pela OMS? 

(A) Identificação do paciente, prevenção de úl-

cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos, cirurgia segura, 

prática de higiene das mãos em serviços de saúde 

e risco de comunicação ineficaz. 

(B) Identificação do paciente, prevenção de 

queda, segurança na prescrição, uso e administra-

ção de medicamentos, cirurgia segura, prática de 

higiene das mãos em serviços de saúde e risco de 

comunicação ineficaz. 

(C) Identificação do paciente, segurança na prá-

tica assistencial, segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos, cirurgia segura, 

prática de Higiene das mãos em serviços de saúde 

e risco de comunicação ineficaz. 

(D) Identificação do paciente, prevenção de úl-

cera por pressão, segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos, cirurgia segura, 

prática de higiene das mãos em serviços de saúde 

e prevenção de quedas. 



 

 

 

QUESTÃO 06 – A Resolução COFEN-358/2009, 
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou priva-
dos. De acordo com esta resolução, quais são as 
etapas inter-relacionadas do Processo de Enfer-
magem: 

(A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de 
enfermagem, metas de enfermagem, prescrição 
de enfermagem e a implementação do plano de 
cuidados de enfermagem. 

(B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem. 

(C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, 
anamnese de enfermagem, o planejamento de 
enfermagem, a intervenção do plano de cuidados 
e a avaliação de enfermagem. 

(D) Coleta de dados, a anamnese de 
enfermagem, implementação de diagnósticos, 
metas de enfermagem, prescrição de enfermagem 
e planejamento da avaliação de enfermagem. 

 

QUESTÃO 07 – Sobre as penalidades a serem 
impostas pelo Conselho Federal/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de 
julho de 1973, é correto afirmar: 

(A) A advertência verbal consiste na admoesta-
ção ao infrator, de forma aberta ao público, que 
será registrada no prontuário na presença de dez 
testemunhas. 

(B) A multa consiste na obrigatoriedade de paga-

mento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anui-

dade da categoria profissional à qual pertence o 

infrator, em vigor no ato do pagamento. 

(C) A suspensão consiste na proibição do 
exercício profissional da Enfermagem por um 
período de até 48 meses e será divulgada nas 
publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, jornais de grande 
circulação e comunicada aos órgãos 
empregadores. 

(D) A cassação consiste na perda do direito ao 
exercício da Enfermagem por um período de até 
50 anos e será divulgada nas publicações do Sis-
tema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem 
e em jornais de circulação. 

 

QUESTÃO 08 – As Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, 
bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST 
causada pela bactéria Treponema Pallidum é: 

(A) Donovanose 

(B) Gonorréia 

(C) Linfogranuloma Humano 

(D) Sífilis 

 

QUESTÃO 09 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, 
procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a uni-
dade de saúde apresentando as seguintes mani-
festações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, 
poliúria, polidpsia, desidratação, confusão, dor 
abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sinto-
mas sugerem: 

(A) Hipoglicemia 

(B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar 

(C) Cetoacidose diabética 

(D) Síncope 

 

QUESTÃO 10 – A tireoide é uma glândula 
localizada na parte anterior do pescoço e regula a 
função de órgãos importantes. Assinale a 
alternativa que representa um dos hormônios 
produzidos pela tireoide: 

(A) TSH-hormônio tireoestimulante 

(B) Cortisol 

(C) Progesterona 

(D) Calcitonina 

 



 

 

 

QUESTÃO 11 – A Norma Regulamentadora 32 
(NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer 
diretrizes básicas para implementação de medi-
das de proteção à segurança e a saúde dos traba-
lhadores em serviços de saúde. De acordo com a 
NR 32, o empregador deve: 

(A) Vedar a utilização de adornos, calçados 
fechados e consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho. 

(B) Garantir a conservação e a higienização dos 
materiais e instrumentos de trabalho. 

(C) Liberar a utilização de pias de trabalho para 
fins diversos dos previstos. 

(D) Vedar a utilização de recipientes e meios de 
transporte adequados para materiais infectantes, 
fluidos e tecidos orgânicos. 

 

QUESTÃO 12 – Considerando as disposições cons-
tantes na Lei 8.080/90 sobre a Saúde do Trabalha-
dor, avalie as informações abaixo. 

I. Avaliar o impacto que as tecnologias provocam 
à saúde, segundo a legislação supra, não compete 
a Saúde do Trabalhador, mesmo que, 
ocasionalmente, faça parte. 

II. Compete a Saúde do Trabalhador a revisão 
periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais. 

III. Cabe a Saúde do Trabalhador prestar a 
informação para a entidade sindical e às 
empresas, sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho, 
bem como os resultados de fiscalizações e 
avaliações dos ambientais laborais, com exceção 
dos exames de saúde. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

 

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a 
condição resultante da exposição prolongada a 
quantidades excessivas de glicocorticoides livres 
circulantes. Assinale a alternativa que representa 
as manifestações clinicas da SC: 

(A) Disfunção gonodal e perda da libido 

(B) Disfunção gonodal e aumento da libido 

(C) Acne e aumento da libido 

(D)  Perda da libido e regularidade menstrual 

 

QUESTÃO 14 – O choque hipovolêmico é caracte-
rizado pela diminuição do volume intravascular. 
Assinale alternativa que descreve os sinais e sin-
tomas de choque hipovolêmico: 

(A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão 
arterial 

(B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão ar-
terial 

(C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

(D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão 
arterial 

 

QUESTÃO 15 – O Pé Diabético está entre as com-
plicações mais frequentes do Diabetes Mellitus 
(DM) e suas consequências podem ser dramáti-
cas para a vida do indivíduo, desde feridas crôni-
cas, infecções e até amputações de membros in-
feriores. O Pé Diabético pode ser classificado, se-
gundo sua etiopatogenia em: 

(A) Neuropático, avascular e misto 

(B) Neuronal, avascular e misto 

(C) Neuropático, vascular e misto 

(D) Neuronal, vascular e misto 

 



 

 

 

QUESTÃO 16 – Com relação à Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT), assinale V para a 
afirmativa correta e F para a falsa. 

( ) A empresa deverá comunicar o acidente do 
trabalho à Previdência Social até o quinto dia útil 
seguinte ao da ocorrência. 

( ) Considera-se como dia do acidente, no caso de 
doença profissional ou do trabalho, a data do 
início da incapacidade laborativa para o exercício 
da atividade habitual, ou o dia da segregação 
compulsória, ou o dia em que for realizado o 
diagnóstico, valendo para este efeito o que 
ocorrer primeiro. 

( ) Caso a empresa não faça a Comunicação de 
Acidente de Trabalho, podem formalizá-la o 
próprio trabalhador acidentado, seus 
dependentes, a entidade sindical competente, o 
médico que o assistiu ou qualquer autoridade 
pública. 

( ) A CAT é registrada para reconhecer um 
acidente de trabalho, mas compete a perícia 
médica do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) promover a validação da doença 
ocupacional agravada. 

Conforme a ordem apresentada acima, as afirma-
tivas são, respectivamente: 

(A) V – F – F – V. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – F – V – F. 

(D) F – V – V – F. 

 

QUESTÃO 17 – A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação 
da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A 
CIPA terá como atribuição: 

(A) Vetar à empresa as cópias das CAT emitidas 

(B) Divulgar aos trabalhadores informações rela-
tivas a segurança e saúde no trabalho 

(C) Vetar parcerias com o SESMT, onde houver, a 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho-SIPAT 

(D) Participar de campanhas de Prevenção de 
AIDS sem nenhum apoio da empresa/instituição 

 

QUESTÃO 18 –Os riscos de trabalho podem ser 
compreendidos como uma ou mais condições do 
processo de trabalho com o potencial necessário 
para causar danos. Assinale a alternativa que 
apresenta os cinco grupos de riscos: 

(A) Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonô-

mico e hereditários 

(B) Riscos biológicos, ergonômicos, químicos, so-

ciais e físicos 

(C) Riscos físicos, biológicos, ergonômicos, finan-

ceiros e de acidentes 

(D)  Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonô-

micos e de acidentes 

 

QUESTÃO 19 – De acordo com o Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais (PPRA) é incorreto 
afirmar que é responsabilidade do trabalhador: 

(A) Estabelecer, implementar e assegurar o cum-

primento do PPRA, como atividade permanente 

da empresa/instituição 

(B) Colaborar e participar da implementação e 

execução do PPRA 

(C) Seguir as orientações recebidas nos treina-

mentos oferecidos dentro da PPRA 

(D) Informar ao seu superior hierárquico direto 

ocorrências que ao seu julgamento possam impli-
car risco à saúde dos trabalhadores 

 

QUESTÃO 20 – Os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), são regulamentados, 
respectivamente pelas Normas 
Regulamentadoras (NR): 

(A) 20 e 21 

(B) 6 e 9 

(C) 2 e 3 

(D) 10 e 12 

 


