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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

ENFERMEIRO 

ESPECIALISTA 

EM GESTÃO 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável.  38 
 

 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 
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01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 
 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 
 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Ser enfermeiro é: ser ético, tomar decisão, 

amar o que faz, ter autonomia, usar a SAE e 

gerenciar cuidados, gerenciar riscos, 

estabelecer e conhecer limites, saber 

gerenciar a enfermagem, delegar tarefas, 

estar antenado com o mundo, gerenciar 

pessoas, gostar de pessoas e ser líder. Sobre 

o tema líder e liderança, assinale a afirmação 

incorreta. 

 

(A) Liderança é a forma de alguém conduzir as 

pessoas em busca de resultados, e essas 

pessoas agem com entusiasmo porque 

acreditam no que estão fazendo e na pessoa 

que as conduz. 

(B) Para que a liderança seja atingida com 

sucesso é importante que exista confiança de 

apenas uma das partes envolvidas, que a 

comunicação seja fácil e clara e que todos os 

participantes se respeitem nessa busca por 

resultados. 

(C) Para que o Enfermeiro seja líder precisa de 

uma condição muito importante: ele querer! 

Caso isso não aconteça ele será simplesmente 

um chefe que só cobra resultados ou nem 

sequer se preocupa com eles. 

(D) A ação do enfermeiro líder em estimular seus 

liderados pode ser entendida como um 

processo tendo a comunicação como um fator 

essencial. 

 

22) Florence viveu no século XIX, o enfermeiro 

líder vive no século XXI; espera-se que ele 

pense e aja diferentemente dos colegas da era 

nighitingaleana. Eles se deixavam dominar por 

outro profissional, o médico, e, ao mesmo 

tempo, exerciam a chefia de suas equipes 

com autoritarismo, muitas vezes 

desrespeitando outras categorias da 

enfermagem em nome de uma disciplina 

rígida e inflexível que pressupunha que 

somente o chefe sabia tudo e os subordinados 

tinham de obedecer sem questionar. Com 

auxílio do texto acima, pensando um pouco 

em líder e liderança, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

(A) O enfermeiro líder pensa criticamente antes 

de agir e, quando toma uma decisão, o faz 

com conhecimento e com justiça, sendo 

flexível, porém usando a autoridade que sua 

profissão lhe propicia. 

 

 

 

 

(B) Atitudes do enfermeiro como chefe de uma 

equipe é respaldado na Constituição Federal, 

artigo 10, inciso III: “É livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a 

lei estabelecer”. 

(C) O enfermeiro líder conhece profundamente a 

ciência da enfermagem e busca atualização 

contínua para ter segurança ao orientar sua 

equipe e ao negociar com colegas das equipes 

multiprofissionais. 

(D) Ser líder é fácil ou difícil, dependerá muito do 

querer, portanto naturalmente envolverá 

riscos. 

 

23) Criar um processo de gestão do desempenho 

permite estimular a comunicação permanente 

entre líder e liderado, a realização de metas 

profissionais e de negócios, além de uma 

cultura de reconhecimento por mérito, 

sistema criado para medir, com ferramentas 

objetivas e homogêneas, a contribuição das 

pessoas, suas competências e suas 

potencialidades. Fortalecendo a ideia da 

“meritocracia” qual pensador defendia em 

suas ideias administrativas a importância de 

se usar a meritrocacia? 

 

(A) Frederick Taylor 

(B) Max Weber 

(C) Henri Fayol 

(D) Nenhuma das anteriores 

 

24) Muitas vezes, o ambiente de trabalho é tenso 

e as pessoas que procuram as instituições de 

saúde preferiam estar saudáveis e não utilizar 

os serviços nelas prestados. Entre as 

responsabilidades dos profissionais de saúde 

em relação ao atendimento dos clientes está a 

de não aumentar a pressão existente. É 

preciso foco, atenção, intenção e responder 

com habilidades às interações humanas para 

crescer como seres humanos e como grupo. 

Sobre o contexto acima e a importância do 

processo de comunicação, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

 

 

 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) Quando se discute comunicação percebe-se 

que uma informação ou algum dado objetivo, 

o que se sente em relação ao que está sendo 
transmitido é sempre passado e sempre 
perceptível pelo tom de voz utilizado para 
transmitir a mensagem, pelas palavras 
escolhidas, pela ênfase dada a determinada 
palavras e pela postura corpórea assumida ao 

transmiti-lá. 
(B) Cada processo de comunicação exige técnica 

adequada ao seu conteúdo e não existe uma 
que sirva para todas as comunicações, assim 
a eficácia no processo de comunicação 
dependerá da flexibilidade para utilizar a 

técnica certa em cada circunstância.  
(C) Como estratégias de comunicação é preciso: 

criar um ambiente propício para que se atinja 
os objetivos, prestando atenção na postura 
diante do outro, identificando o que outras 

partes interessadas sabem e o que querem 
saber. 

(D) Na comunicação são necessárias poucas 
palavras para representar cada pensamento, 
pois ao verbalizar o que pensamos há uma 
dificuldade de montar um sistema de palavras 
capaz de expressar com fidedignidade o que 
se quer dizer. 

 

25) Uma paciente de 29 anos, vítima de acidente 

de mergulho em águas rasas foi admitida na 

Unidade de Urgência e Emergência do Hospital 

com diagnóstico clínico de trauma 

raquimedular. Ao exame encontrava-se 

consciente, orientada, receptiva ao diálogo, 

respirando espontaneamente sem aporte de 

oxigênio. Padrões respiratórios e cardíacos 

preservados. Abdome plano e flácido com 

algumas escoriações, sem dor à palpação, 

mas evidenciado globo vesical protuso em 

região inguinal – bexiga neurogênica. Sem 

acesso venoso periférico até o momento. 

Diurese ausente. Apresentando queixa 

persistente de cefaleia. No entanto, devido 

aos inúmeros atendimentos na unidade, a 

Enfermeira solicitou a técnica de enfermagem 

que realizasse a punção venosa e iniciasse a 

infusão de hidratação e a realização da 

analgesia segundo a prescrição médica. 

Atendendo ao pedido a técnica de 

Enfermagem realizou a punção, hidratação e 

analgesia, todavia por ser experiente e 

trabalhar no setor há algum tempo, a mesma 

percebeu que a paciente estava com globo 

vesical e comunicou a Enfermeira sobre o 

evento, mas a Enfermeira disse que no 

momento não iria realizar a passagem da 

sonda vesical, que possuía coisas mais 

importantes no plantão dela do que 

comparado à sondagem de um paciente com 

bexigoma. Ao ouvir isso, a Técnica de 

Enfermagem, por sentir-se com capacidade 

técnica realizou a passagem da sonda, com 

sucesso. Observando o acontecimento 

relatado no caso clínico acima, marque a 

alternativa que indica a ação cometida pela 

ENFERMEIRA e TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 

respectivamente: 

 
(A) Imprudência e Imperícia 
(B) Negligência e Imprudência 
(C) Negligência e Imperícia 

(D) Imperícia e Negligência 
 
26) Cada posição favorece a realização de 

determinado procedimento (exame físico, 
diagnóstico e cirurgias) ou exame a ser 
executado, logo é imprescindível que os 

profissionais de enfermagem conheçam todas 

as posições, pois cada uma delas possui 
finalidades próprias. Assim analise o conceito 
e marque a alternativa correspondente: “Essa 
posição é considerada uma variação da 
ginecológica, na qual o paciente fica deitado 
com os ombros e cabeça ligeiramente 

elevados, coxas bem mais afastadas uma das 
outras e flexionadas sobre o abdome, tendo 
as nádegas um pouco afastada do colchão”, 
trata-se da posição: 

 
(A) Genupeitoral 
(B) Sims 

(C) Litotômica 
(D) Trendelemburg Reversa 
 

27) O primeiro cuidado com feridas inicia-se com 
a limpeza, de modo que o clínico possa avaliar 
a ferida detalhadamente, verificando se há 
necessidade de remoção de tecidos 

desvitalizados e necróticos ou presença de 
bactéria, com vistas a diminuir o risco de 
infecção. Durante muito tempo, utilizaram-se 
produtos com esses propósitos, porém, 
estudos demonstraram que a maioria desses 
antissépticos apresentam efeitos citotóxicos, 

retardando o processo de cicatrização. Assim, 
a partir dessa informação começaram a 
apenas clorexidina 0,05%, clorazina e 
propilenoglicol que são antissépticos que 
reduziram transitoriamente o conteúdo 
bacteriano com pouca ou nenhuma ação no 
retardo da cicatrização. Porém, em um tipo 

específico de ferida, o profissional estará 
preocupado apenas com a melhora estrutural 
da lesão e não na rápida e efetiva 
cicatrização, por isso nessas circunstâncias 
poderíamos usar os antissépticos. Estamos 
falando da: 

 

(A) Ferida operatória 
(B) Úlcera por pressão 
(C) Úlceras vasculogênicas 
(D) Úlceras oncológicas. 
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28) A maior dificuldade encontrada na 

operacionalização dos métodos de 

dimensionamento de pessoal de enfermagem 

está relacionada à identificação do tempo 

médio despendido para o atendimento das 

necessidades assistenciais dos pacientes. 

Assim, segundo a Resolução COFEN n. 

293/2004 é indicado parâmetros para horas 

mínimas de assistência de enfermagem para 

cada tipo de cuidado, assim marque a 

alternativa correta. 

 

(A) 4,5 horas de enfermagem para cuidados 

mínimos. 

(B) 5,6 horas de cuidados intermediários. 

(C) 17,9 horas de cuidados semi-intensivos.  

(D) 25 horas de cuidado intensivos. 

 

29) Sobre Índice de Segurança Técnica (IST), 

responda a alternativa incorreta: 

 

(A) Corresponde a um acréscimo quantitativo de 

pessoal de enfermagem, por categoria 

profissional, para cobertura de ausência 

(folgas, férias, faltas e licenças) ao serviço. 

(B) Garante uma atenção especial para área 

médica pelas implicações que acarreta na 

quantidade e na qualidade da assistência 

prestada aos pacientes, especialmente aos 

serviços que funcionam de forma ininterrupta. 

(C) Prevê a cobertura das ausências por folgas 

por feriados não coincidentes com domingos, 

férias, faltas, licenças, treinamentos e 

desenvolvimento. 

(D) As alternativas a e c estão corretas. 

 

30) A National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP), o European Pressure Ulcer Advisory 

Panel (EPUAP) e a Pan Pacific Pressure Injury 

Alliance classificam as úlceras por pressão em 

4 categorias e 2 classificações. Um dessas é 

conceituada como perda total da espessura 

dos tecidos, podendo o tecido adiposo 

subcutâneo estar visível, mas os ossos, 

tendões ou músculos não estão expostos. 

Estamos falando de qual categoria ou 

classificação? 

 

(A) Categoria II 

(B) Categoria III 

(C) Categoria IV 

(D) Lesão Tissular Profunda 

 

 

 

 

31) A depressão é o transtorno afetivo ou mais 

comum na velhice. Cerca de 15% dos idosos 

norte-americanos sofrem de depressão 
significativa, com uma incidência de 12% em 
idosos institucionalizados e 30% entre os 
residentes em clínicas de repouso. Sobre essa 
temática assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A depressão entre os idosos frequentemente 
segue um evento precipitante ou perda 
importante, mas também pode ser secundária 
a interação medicamentosa ou uma afecção 
física não diagnosticada. 

(B) Os sinais de depressão incluem sensação de 

tristeza, fadiga, memória e concentração 
diminuídas, sentimento de culpa, distúrbios do 
sono e do apetite, inquietação e espectro de 
atenção prejudicado. 

(C) Podem ser utilizados antidepressivos atípicos 

mais modernos e em dose alta, devendo ser 
considerados condições como idade, condições 

coexistentes, efeitos adversos e resposta 
prévia a esses medicamentos. 

(D) Quando coexistem a depressão e as doenças 
clínicas, como frequentemente acontece, a 
negligência da depressão pode retardar a 
recuperação física. 

 

32) O desbridamento biológico trata-se de uma 
técnica antiga que voltou a ganhar 
popularidade por consistir na aplicação de 
larvas criadas em laboratório no leito da 
ferida, sendo estas responsáveis por 
alimentar-se de tecido necrótico, portanto, 

fazem desbridamento seletivo. Esse tipo 
especifico de desbridamento é também 

conhecido como 
 
(A) Terapia de Maggot 
(B) Terapia de Mongee 
(C) Terapia de Monange 

(D) Terapia de Marloni 
 
33) Segundo dimensionamento de pessoal, a 

carga de trabalho da unidade significa: 
 
(A) O tempo médio diário necessário para o 

atendimento das necessidades assistenciais 

dos usuários/clientes, segundo o grau de 
dependência da equipe de enfermagem. 

(B) O tempo médio semanal necessário para o 
atendimento das necessidades assistenciais 
dos usuários/clientes, segundo o grau de 
dependência da equipe de enfermagem. 

(C) O tempo médio semanal necessário para o 
atendimento das necessidades assistenciais 
dos usuários/clientes, segundo o grau de 
dependência da equipe de enfermagem. 

(D) Nenhuma das anteriores. 
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34) Enfermagem, como profissão, sempre 

manteve seu status quo de forma 

conservadora, o que se justifica pela sua 
própria história, e sempre foi sustentada por 
uma ética que apregoa o bem, o sentimento 
nobre, o conformismo, a submissão e o 
compromisso com relação ao paciente. 
Sabendo disso, analisando as condutas éticas 

dos profissionais de enfermagem, assinale a 
alternativa que contém apenas as afirmações 
verdadeiras. 

 

I – Algumas vezes comentários feitos profissionais 
de enfermagem, muitas vezes utilizando 
palavras chulas diante dos pacientes 
consciente e/ou inconscientes, são fatores que 
denigrem a imagem desses profissionais, 

contribuindo para a subvalorização da 
profissão. 

II – O enfermeiro frequentemente enfrenta um 
dilema ético, ou seja, uma situação que 
requer escolhas entre alternativas morais e 
conflitantes, assim o objetivo fundamental em 
qualquer assunto legal ou ético é atingir o 

equilíbrio entre diversos direitos individuais e 
sociais ou coletivos. 

III – Deve-se ressaltar a importância da formação 
de valores para desenvolvimento da 
capacidade do raciocínio moral do profissional, 
lembrando que apesar de poder haver 

conflitos entre os valores dos enfermeiros e 
dos pacientes, os primeiros deverão sempre 
defender e proteger os direitos dos segundos 
com o objetivo de prestar a melhor qualidade 
da assistência. 

 

 
 

(A) Apenas a I 

(B) Apenas a II 
(C) Apenas II e II 
(D) I, II e III 

 
35) Compete ao enfermeiro líder: 
 
(A) Conhecer o desempenho de cada profissional 

da sua equipe, possibilitar o treinamento 
quando necessário e estimular o 
aperfeiçoamento contínuo, servindo de 
exemplo em sua busca pessoal de atualização 
e aperfeiçoamento no que faz. 

(B) Dialogar com cada membro da equipe para 

identificar como alocá-lo, dividindo 
responsabilidade e fazer com que todos 
saibam quais são suas funções e as exerçam 
sem necessidade de cobranças. 

(C) Reconhecer o desempenho de cada 
profissional, elogiando sempre que o trabalho 
for bem feito, embora todos sejam admitidos 

para fazer um bom trabalho. 
(D) Tratar com desprezo seu funcionário após um 

erro de administração de medicamento, não 
admissível de um técnico ou auxiliar de 
enfermagem. 

 

36) Burnout foi identificado como síndrome 

composto por manifestações físicas e 

emocionais identificada em indivíduos que se 

dedicam às necessidades de outras pessoas. 

Sobre esse assunto assinale a incorreta. 

 

(A) Geralmente burnout é descrito na literatura 

como uma síndrome de esgotamento 

emocional, ceticismo, despersonalização e 

realização pessoal aumentada que muitas 

vezes ocorre em pessoas que trabalham em 

instituições que prestam serviços que lida com 

o público. 

(B) Esgotamento emocional ou depleção de 

recursos emocionais acarreta a sensação de 

que a pessoa nada mais tem a oferecer em 

nível psicológico, sendo acentuados em 

enfermeiros. 

(C) Devido a própria natureza do trabalho que 

exercem, os enfermeiros apresentam alto 

risco de desenvolver esgotamento emocional e 

burnout profissional. 

(D) Evidencia-se níveis elevados de esgotamento 

emocional e burnout em unidades de terapia 

intensiva, onde enfermeiros relatam “estresse 

moral” associado à intervenções clínicas que 

provavelmente não evitaram a morte nem 

aumentaram a qualidade de vida. 

 

37) A distribuição da carga média diária de 

trabalho entre as categorias da equipe de 

enfermagem varia de acordo com o significado 

atribuído à assistência de enfermagem e com 

a disponibilidade do mercado de trabalho. 

Assim o COFEN estabeleceu a distribuição 

percentual total de profissionais de 

enfermagem de acordo com as categorias de 

cuidados do sistema de classificação de 

pacientes (SCP) recomendando-se que 

 

(A) A assistência mínima e intermediária deverá 

ser de 43 a 47% de enfermeiros e o restante 

de técnicos e auxiliares de enfermagem. 

(B) A assistência semi-intensiva: 50 a 54% de 

enfermeiros e o restante de técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 

(C) Assistência intensiva: 52 a 56% de 

enfermeiros e o restante de técnicos de 

enfermagem. 

(D) Nenhuma das anteriores. 
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38) O uso de agentes antimicrobianos tópicos é 

muito restrito e deve ser indicado após a 

avaliação criteriosa de sua toxicidade, risco de 

sensibilização e de dermatite de contato. 

Drogas como aminoglicosideos, polimixina B, 

clindamicina, eritromicina, clorafenicol, 

tetraciclina e rifamicina são disponíveis em 

apresentações tópicas isoladas ou 

combinadas. Sabendo disso, qual das 

alternativas abaixo causa um inconveniente 

de alterar a coloração dos tecidos, dificultando 

o acompanhamento da cicatrização e 

induzindo a resistência rapidamente? 

 

(A) Polimixina B 

(B) Rifamicina 

(C) Clorafenicol 

(D) Eritromicina 

 

39) Sobre a doença de Alzheimer assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Trata-se de uma doença neurológica 

degenerativa, irreversível e progressiva que 

começa de maneira insidiosa e caracteriza-se 

por perdas graduais da função cognitiva e 

distúrbios nos comportamentos afetivos. 

(B) A doença de Alzheimer é uma forma de 

demência, um transtorno coronariano 

complexo causado por uma combinação de 

diversos fatores, incluindo genes, alterações 

de neurotransmissores, anormalidades 

vasculares e alterações circadianas. 

(C) A doença de Alzheimer pode ser classificada 

em dois tipos: familiar (mais frequente, 

contribuindo em 60 a 65% dos casos, 

associados a mutação genética) e esporádica 

(menos frequente, ocorrendo entre pessoas 

com 65 anos ou mais). 

(D) A meta primária é tratar os sintomas 

cognitivos e a secundária é lentificar a 

progressão da doença e objetivar a cura. 

 

40) Dentre as funções cerebrais afetadas por 

acidente vasculares cerebrais estão a 

linguagem e a comunicação. Analise os itens 

abaixo e marque a alternativa correta. 

 

I – A disartria é caracterizada pela perda da fala, 

que pode ser uma disartria expressiva, 

disartria receptiva ou disartria global. 

II – A disfasia está caracterizada pela a dificuldade 

de deglutição o que necessita uma atenção 

especial do enfermeiro para diminuir ou evitar 

o risco de broncoaspiração 

III – A apraxia caracteriza-se pela incapacidade de 

executar uma ação aprendida anteriormente, 

tal como se pode ver quando um paciente faz 

substituições verbais para sílabas ou palavras 

desejadas. 

 

(A) I e II estão corretas 

(B) II e III estão corretas 

(C) I e III estão incorretas 

(D) Apenas I e II são as incorretas 

 

 

 

 


