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3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus
limites e sem rasuras.

Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2. Este caderno consta de 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de
impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das

16h30min, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.
Texto 1

 Apocalipse ou redenção
 
Na semana passada, o New York Times perguntou-se num 
artigo se estamos vivendo o fim dos tempos ou a aurora de 
uma nova era. Parece uma pergunta besta, mas faz sentido: 
nos dias de hoje temos mesmo que conviver com duas nar-
rativas aparentemente opostas.  Segundo uma delas, vive-
mos o apocalipse, o clima vai nos matar, as espécies estão 
todas se extinguindo, as cidades pararam, vamos todos nos 
afogar numa maçaroca de lixo, trânsito e SPAM. Já a outra 
história diz que nunca progredimos tão rápido, que um com-
putador de mesa de hoje é mais potente que um supercom-
putador  militar  que  ocupava  uma  sala  em  1996,  que  os 
avanços da genética e da neurociência somados ao poder 
da colaboração e da conexão vão criar a época mais iguali-
tária, democrática e produtiva da história da humanidade.
O texto do Times, do colunista Anand Giridharadas, era uma 
análise sobre o TED, a conferência californiana à qual tam-
bém tive a alegria de assistir,  duas semanas atrás.  Real-
mente, no TED, a esquizofrenia da nossa era fica óbvia. Al-
guns palestrantes contam histórias de terror,  que revelam 
que somos vítimas indefesas de hackers, políticos, corpora-
ções, devastação, câncer e burocracia. Um até disse que a 
internet vai pifar, parando o mundo. Mas aí os profetas da 
desgraça descem do palco e, em seu lugar, vêm outros afir-
mando que a generosidade tem o poder de salvar todas as 
indústrias, que o planeta está cheio de gênios de 13 anos 
resolvendo problemas cabeludos, que a pobreza está aca-
bando. Houve até um palestrante – o mítico Steward Brand, 
que nos anos 1960 criou a revista Whole Earth Catalogue, 
grande inspiração de Steve Jobs – dizendo que estamos a 
um passo de desextinguir espécies extintas.
Fico pensando que não é coincidência que essas duas retó-
ricas – a do apocalipse e a do amanhecer de um novo tem-
po – estejam fazendo tanto sucesso no mesmo período his-
tórico. Em grande parte isso se deve a uma dissonância en-
tre possibilidade e realidade, que talvez nunca tenha sido 
tão grande na história. 
Não é surpresa que um tempo de mudanças tão profundas 
provoque  ao  mesmo tempo  euforia  e  pânico.  Na  real,  a 
maioria de nós provavelmente sente essas duas coisas si-
multaneamente, quando pensa no futuro da democracia, do 
Brasil, das florestas, da internet, do trabalho, da economia.
Estamos no olho do furacão, no meio das transformações, 
sem nenhuma condição de dar um passinho para trás para 
entender o quadro geral. Meu palpite é que, daqui a uma dé-
cada ou duas, o mundo vai ter mesmo mudado profunda-
mente.  Mas, as mudanças não serão nem um apocalipse 
nem uma redenção. Será uma mistura dos dois.
BURGIERMAN, Denis Russo. Apocalipse ou redenção. Superinteres-
sante. Abril: São Paulo, 20 mar. 2013. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ponto de partida para o desenvolvimento do tema do 
texto é uma pergunta feita pelo Times. A argumentação do 
texto, por sua vez, se baseia na 

(A) busca de respostas a questões levantadas pelos tec-
nólogos da conferência estadunidense sobre o senti-
do da vida. 

(B) compreensão dos múltiplos sentimentos que envolvem 
o homem tecnológico. 

(C) exposição  de  conflitos  de  ideias  decorrentes  das 
transformações tecnológicas e culturais da sociedade 
contemporânea. 

(D) tentativa de minimizar os sofrimentos humanos que 
cercam a humanidade. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto argumentativo do texto é desenvolvido a partir

(A) da conciliação entre o universo conservador e o mer-
cado sustentável. 

(B) da síntese entre uma tese fatalista e uma antítese es-
perançosa. 

(C) da construção de uma nova ordem para suprir as de-
mandas mercadológicas.

(D) da relação entre causa, consequência e negação da 
causa. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a estrutura argumentativa e a linguagem 
empregada, constata-se que o texto é projetado para a

(A) caracterização do estilo acadêmico. 

(B) divulgação científica. 

(C) expressão de autoridade. 

(D) veiculação em suporte virtual. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos trechos “vamos todos nos afogar numa maçaroca de 
lixo, trânsito e SPAM.” e “Na real, a maioria de nós prova-
velmente sente essas duas coisas simultaneamente [...]” 
são empregados itens lexicais que tornam o texto

(A) informal, aproximando-o do leitor. 

(B) confiável, assegurando as informações. 

(C) discriminatório, destacando o público-alvo. 

(D) objetivo, ocultando marcas de autoria. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciado “Estamos no olho do furacão, no meio das 
transformações, sem nenhuma condição de dar um passi-
nho para trás para entender o quadro geral”  contraria o 
projeto argumentativo do texto, se oposto à 

(A) “nunca progredimos tão rápido”.

(B) “um computador de mesa de hoje é mais potente que 
um supercomputador militar [...]”. 

(C) “Realmente,  no TED, a esquizofrenia  da nossa era 
fica óbvia”.

(D) “o planeta está cheio de gênios de 13 anos resolven-
do problemas cabeludos”. 

_______________________________________________

Leia o cartum a seguir para responder às questões  06  e 
07. 

Texto 2

Disponível  em:  <http://www.bp.blogspot.com/>.  Acesso  em:  30  abr. 
2013.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O jogo opositivo gerado pelo trocadilho entre “ambiente in-
teiro” e “meio ambiente” é garantido, principalmente, pela 
associação com

(A) uso de sintagma nominal no singular. 

(B) marcação de gênero do substantivo. 

(C) formação de vocábulo composto. 

(D) emprego do tempo verbal no pretérito. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Da relação entre os textos verbal e não verbal, no cartum, 
infere-se  que,  na  percepção  da  tartaruga  filha,  o  termo 
‘meio’ refere-se à

(A) degradação do ambiente pela ação do homem. 

(B) divisão do espaço terrestre em duas partes iguais. 

(C) política de integração econômica das nações. 

(D) fragmentação das zonas ambientais demarcadas.

Leia o cartum a seguir para responder às questões  08  e 
09.

Texto 3 

Disponível em: <http://gilbertoleda.com.br/2013/02/14/>. 
Acesso em: 2 maio 2013.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos verbal e não verbal, no cartum, produzem um 
efeito de sentido. O efeito de sentido produzido e a estra-
tégia utilizada para sua efetivação são, respectivamente:

(A) objetividade  –  apresentação  imparcial  das  informa-
ções. 

(B) humor – construção literal dos sentidos dos textos. 

(C) irritação – exaltação dos danos sofridos pelos carros. 

(D) ênfase – focalização no preço abusivo dos combustí-
veis. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto verbal do cartum, a expressão “no Centro” é um 
recurso linguístico que produz 

(A) ambiguidade. 

(B) confusão. 

(C) subjetividade. 

(D) polarização. 

_______________________________________________

Leia os Textos 2 e 3 para responder à questão 10.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando-se os dois cartuns, os termos “meio ambien-
te”, do texto 2, e “no Centro”, do texto 3, associam-se no 
plano enunciativo pela

(A) cadência do ritmo fonológico. 

(B) estruturação semântica. 

(C) equivalência dos sentidos lexicais.

(D) composição morfológica. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma lei  em vigor  limita  a  meia-entrada  a,  no  máximo, 
50% dos ingressos em eventos.  Se todos os ingressos 
vendidos fossem de meia-entrada, em um teatro com 400 
lugares lotados em três dias seguidos, a renda seria de 
R$ 36.000,00. Tendo em vista essa lei, a renda, em mi-
lhares de reais, seria de:

(A) 18

(B) 24

(C) 54

(D) 72

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um terreno retangular plano tem uma plantação que é irri-
gada por um pivô central, com formato de um disco, que 
ocupa a metade da área do terreno, conforme figura a se-
guir. 

O perímetro P do terreno em função do raio R do cír-
culo, conforme exposto, é igual a: 

(A) P R=2 R2R
(B) P R=4 R2 R
(C) P R=2 R4 R
(D) P R=4 R4 R

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rendimento mensal da nova caderneta de poupança de-
pende do  valor  da taxa SELIC (S),  fixada  pelo  Copom. 
Caso S seja maior que 8,5% a.a., a taxa de correção será 
igual a 0,5% a.m. +TR. Caso S seja menor ou igual a 8,5% 
a.a., a taxa de correção será igual a 70%S +TR. Alguém 
que aplicou na nova poupança R$ 1.000,00, em um mês 
em que S = 7,5% a.a. e TR > 0, para calcular o rendimento 
que obterá, deve realizar o seguinte cálculo:

(A) 1000×70%S+ TR
(B) 1000×7,5%S+ TR
(C) 1000×(70%S+ TR)
(D) 1000×(7,5%S+ TR)

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir representa uma planta de um terreno, sen-
do que as medidas são dadas em metros. O proprietário 
pretende ligar os pontos A e G por um cabo, passando por 
pontos intermediários indicados na figura. Por exemplo, a 
sequência ABC liga os pontos A e C, passando por B.

Considerando-se os dados desta planta, dentre as quatro 
opções {ACDEG; ACHFG; ADEG; ABIG}, o cabo que liga 
os pontos A e G, e que tem o menor comprimento, é deter-
minado pela seguinte sequência:

(A) ACDEG
(B) ACHFG
(C) ADEG
(D) ABIG 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

Em 2011, as editoras brasileiras tiveram um faturamento de 
R$ 4,837 bilhões, com crescimento de 7,36% em relação ao 
faturamento de 2010.
PANSA, Karine. O preço do livro. Folha de S. Paulo, 5 maio 2013, p. A3. 
(Adaptado).

De acordo com estas informações, o faturamento, em bi-
lhões de reais, das editoras brasileiras em 2010 foi, aproxi-
madamente, de:

(A) 4,505

(B) 4,481

(C) 3,560

(D) 1,277

matemática_superior
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um computador possui as seguintes configurações 500MHz, 
500GB e 4Gb. Esses valores correspondem respectivamente 
à

(A) velocidade de rotação do cooler, capacidade de arma-
zenamento do DVD, capacidade de armazenamento 
do pen drive.

(B) velocidade do processador,  capacidade de armaze-
namento do disco rígido, capacidade de armazena-
mento de memória acesso randômico.

(C) velocidade de transmissão da placa de rede, capaci-
dade de armazenamento do buffer da impressora, ca-
pacidade de armazenamento da memoria cache.

(D) velocidade de processamento da placa de vídeo, capa-
cidade de armazenamento do disco rígido, capacidade 
de armazenamento de memória somente de leitura.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a combinação de teclas no Windows Internet Explo-
rer que aumenta e o nível de zoom da tela?

(A) CRTL 0.

(B) CRTL A.

(C) CRTL +.

(D) CRTL >.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso ou a ferramenta do Microsoft Word 2003, que 
possibilita a cópia de uma formatação, bastando para isso 
selecionar a formatação que se deseja copiar, clicar nesse 
recurso contido na barra de ferramentas padrão e depois 
arrastá-lo sobre o novo texto para que este receba a for-
matação copiada, é conhecido como:

(A) estilos.

(B) autocorreção.

(C) pincel.

(D) modelos.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um determinado departamento de uma universidade quer 
criar uma rede local de computadores com acesso restrito, 
por meio da qual seus colaboradores possam acessar infor-
mações restritas, utilizando um nome de login e senha. A 
tecnologia a ser utilizada para a criação desse ambiente é:

(A) Intranet.

(B) Extranet.

(C) Internet.

(D) SecutyNet.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os diversos tipos de dispositivos de entrada de dados usa-
dos em um computador incluem

(A) mouse, impressora e DVD.

(B) monitor, mouse e plotter.

(C) CD-Rom, projetor de vídeo e mouse.

(D) mouse, teclado e microfone.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na teoria de Dorothea Orem, fazer algo pelo outro, ensi-
nar, apoiar e proporcionar ambiente que promova o desen-
volvimento são ações incluídas

(A) nos métodos de ajuda da enfermagem.

(B) nos sistemas de cuidados de enfermagem.

(C) nas intervenções de enfermagem.

(D) nas prescrições de enfermagem.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto da teoria de Dorothea Orem, o que são condi-
cionantes básicos para o autocuidado?

(A) São competências e habilidades básicas que os indi-
víduos precisam desenvolver para prover seu auto-
cuidado terapêutico, incluindo saber ler e escrever e 
manusear medicação.

(B) São condições  mínimas de recursos que  os indiví-
duos devem ter para poder cuidar de si mesmos, tais 
como trabalho, moradia digna, rede de apoio social, 
condições adequadas de saneamento e segurança.

(C) São fatores internos e externos ao indivíduo, que po-
dem afetar de diversas maneiras suas necessidades 
e habilidades para se engajar nas ações de autocui-
dado ou afetar o tipo de autocuidado requerido.

(D) São situações que determinam as necessidades de 
autocuidado  físico,  psicoemocional  ou  social,  e  re-
querem a organização de sistemas de enfermagem, 
total ou parcialmente compensatórios ou de apoio e 
educação.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No modelo Calgary de avaliação e intervenção em famí-
lias, no qual o profissional avalia a família, após a aborda-
gem inicial, a próxima etapa é:

(A) apresentar o plano terapêutico de enfermagem à fa-
mília.

(B) elaborar o conjunto de diagnósticos da família.

(C) descrever o julgamento das situações de dificuldades 
que a família apresenta.

(D) gerar a lista de forças e problemas da família.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto Calgary de avaliação e intervenção em famí-
lias, a finalidade de uma intervenção de enfermagem é:

(A) efetuar mudança nos domínios cognitivo, afetivo ou 
de conduta do funcionamento familiar.

(B) promover dinâmica familiar que favoreça o desenvolvi-
mento dos seus membros.

(C) ajudar a família a resolver seus conflitos, melhorando 
a sua capacidade para o cuidado da pessoa-índice.

(D) desenvolver  as  competências  da  família  para  lidar 
com situações de agravos à saúde de seus membros.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento hospitalar é frequentemente estressante para 
o paciente e a família, o que demanda da enfermagem uma 
abordagem que torne o  enfrentamento  ao estresse mais 
efetivo. A um paciente que tenha o diagnóstico “Ansiedade 
relacionada ao procedimento terapêutico caracterizada por 
alteração no padrão de sono, exacerbação da dor e aumen-
to de pressão arterial”, a prescrição de enfermagem deve 
incluir o seguinte:

(A) restringir  a presença de acompanhante e visitas de 
familiares e amigos, reduzindo a exposição do paci-
ente em situação de vulnerabilidade.

(B) identificar junto ao paciente as metas do cuidado e as 
formas consideradas por ele como melhores para o 
alcance de tais metas.

(C) estabelecer vínculo terapêutico, afastando o foco de 
atenção do fator estressor por meio de técnicas de 
distração.

(D) solicitar interconsulta médica para o paciente a fim de 
antecipar o procedimento terapêutico, agilizando a re-
solução do quadro.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na concepção de Florence Nightingale, a enfer-
magem deve

(A) favorecer as melhores condições para o tratamento mé-
dico, mediante o controle de condições do ambiente.

(B) promover a cura da pessoa, por meio de manipulação 
das condições do ambiente que interferem no proces-
so de saúde-doença.

(C) colocar o paciente nas melhores condições para a na-
tureza agir,  oferecendo um ambiente estimulador  do 
desenvolvimento da saúde.

(D) estimular a saúde das pessoas, utilizando ações de 
higienização e controle de estímulos desagradáveis.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto do gerenciamento em enfermagem, a admi-
nistração de conflitos pode ser realizada de modo diverso, 
a depender dos paradigmas que sustentam a sua aborda-
gem. No enfoque gerencial contemporâneo, pressupõe-se 
que o conflito

(A) pode ser suprimido por meio de aperfeiçoamento de 
regras e posturas pessoais.

(B) é inerente às organizações e deve ser explicitado e 
discutido de forma transparente.

(C) deve ser minimizado mediante promoção de um am-
biente de harmonia e planejamento racional.

(D) surge  em função  de  características  individuais,  que 
não podem ser modificadas mediante ação do gerente.

enfermeiro_superior
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o paradigma que dá sustentação à abordagem 
dos conflitos, podem ser usadas quatro diferentes estraté-
gias para administrá-los: acomodação, solução integrativa 
de  problemas,  dominação  e  barganha/compromisso.  Na 
acomodação,

(A) o conflito é analisado, identificando-se o seu compo-
nente racional e emocional, para favorecer o proces-
so de diálogo, e a negociação considerada aceitável 
para os envolvidos.

(B) as partes envolvidas cedem um pouco a fim de resolver 
o conflito, abrem mão de pontos menos importantes e 
buscam assegurar os pontos essenciais a serem re-
solvidos.

(C) os lados envolvidos procuram satisfazer as suas exi-
gências  mediante  a  busca  de  soluções  alternativas, 
considerando as consequências para ambas as partes.

(D) a existência de problemas é encoberta para manter a 
harmonia, o conflito não é abordado diretamente para 
evitar desequilíbrios emocionais ou aborrecimentos.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na obra de Kurgant et al. (2010), é mencionada a necessi-
dade de ferramentas para implantação de programas de 
qualidade nas organizações.  Nesse contexto,  é citado o 
Programa 5S, que busca

(A) gerar  mudança  na  cultura  organizacional  e,  conse-
quentemente, na qualidade dos serviços, por meio da 
sensibilização  das  pessoas  e  da  reorganização  do 
processo de trabalho.

(B) promover e assegurar a qualidade nas dimensões bá-
sicas do exercício da enfermagem: cuidados de higie-
ne, alimentação, medicação, utilização de sondas e 
drenos.

(C) identificar os fatores que interferem na qualidade do 
trabalho dos gerentes da organização, na eficiência e 
eficácia do atendimento dos profissionais, na satisfa-
ção do usuário e nos custos.

(D) estabelecer padrões e indicadores para as condições 
de segurança do paciente, mediante um processo de 
gestão compartilhada, tendo como feedback a avalia-
ção da satisfação do usuário.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Christensen e Kenney (1995), a coleta de dados 
no contexto do processo de enfermagem deve ser

(A) iniciada pela avaliação física, seguida pela psicosso-
cial e registrada em formulário padronizado.

(B) efetuada pelo enfermeiro, nas primeiras 24 horas de 
admissão do usuário na instituição de saúde.

(C) guiada  por  estruturas  ou  modelos  de  enfermagem, 
com o uso de observação, interação e mensuração.

(D) executada de forma rápida, demandando no máximo 
15 minutos, envolvendo discussão com a equipe.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Risco  de  confusão  aguda  é  definido  na  taxonomia  da 
NANDA-Internacional (Herdman, 2013) como risco de per-
turbações reversíveis de consciência, percepção, atenção 
e cognição, que se desenvolvem em um período de tempo 
curto. Entre os seus fatores estão:

(A) creatinina diminuída.

(B) azotemia.

(C) gênero feminino.

(D) diabetes mellitus.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de ensino-aprendizagem envolve objetivos nos 
domínios

(A) individuais, grupais e coletivos.

(B) físicos, emocionais e sociais.

(C) factuais, subjetivos e interpessoais.

(D) afetivo, cognitivo e psicomotor.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma situação em que um indivíduo diabético desco-
nhece a técnica de aplicação de insulinoterapia, indicada 
pelo profissional médico,  a enfermagem deve ter alguns 
objetivos  no processo de ensino-aprendizagem a serem 
desenvolvidos com foco no indivíduo diabético. Assim, o 
indivíduo será:

(A) capaz de identificar os diferentes tipos de insulina e 
aspirar a dose prescrita mediante o uso da seringa.

(B) informado quanto aos locais de aplicação da insulina, 
e o enfermeiro demonstrará a técnica de aplicação.

(C) capacitado para autoaplicação de insulina com base 
na sua capacidade e disposição para aprender. 

(D) orientado quanto à indicação da insulina, os efeitos 
desejados e indesejados da insulinoterapia.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em saúde, a atividade grupal é eficaz como ferramenta de 
intervenção quando

(A) é realizada com frequência, de uma a duas vezes na 
semana, com a participação de pessoas da mesma 
faixa etária e com problemas semelhantes.

(B) é utilizada como espaço para expressão de sentimen-
tos, pensamentos e trocas de experiências, educação 
em saúde, convivência e socialização.

(C) é coordenada por profissional com formação especia-
lizada, capaz de produzir as dinâmicas grupais apro-
priadas e gerenciar conflitos.

(D) é formada por pessoas que mantêm uma participação 
constante e conseguem respeitar o principio da alteri-
dade.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto  do  processo  de  enfermagem,  que  atividade 
pode representar implementação da assistência de enfer-
magem?

(A) Administração de medicação via oral.

(B) Mudança de decúbito.

(C) Realização de sondagem vesical de demora.

(D) Retirada de dreno de sucção.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 429, de 30 de maio de 2012, do Conselho 
Federal de Enfermagem, dispõe sobre

(A) a participação da equipe de enfermagem no processo 
de transporte de pacientes em ambiente interno ao 
serviço de saúde.

(B) a execução da punção arterial pelo enfermeiro, para 
fins de gasometria e monitorização invasiva da pres-
são arterial.

(C) a sistematização da assistência de enfermagem e im-
plementação do processo de enfermagem em ambi-
entes públicos e privados.

(D) o registro  das ações profissionais  no prontuário  do 
paciente e em outros documentos próprios da enfer-
magem.

 
▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Classificação Internacional para a Prática de Enferma-
gem, versão 1 (CIPE), o eixo “foco” corresponde 

(A) ao diagnóstico de enfermagem.

(B) à área de atenção que é relevante para a enferma-
gem.

(C) ao processo intencional aplicado a um cliente.

(D) à orientação anatômica de uma intervenção ou diag-
nóstico.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o manual sobre “Segurança do paciente: 
higienização  das  mãos”,  a  higienização  das  mãos  com 
preparação alcoólica (sob a forma de gel ou líquida com 1-
3% glicerina) é indicada quando estas não estiverem visi-
velmente sujas. Mediante esta situação, quando deve ser 
usada esta preparação?

(A) Ao iniciar e terminar o turno de trabalho; antes e após 
a remoção de luvas.

(B) Antes e após o contato com o paciente; antes do pre-
paro e da manipulação de medicamento.

(C) Antes e após a administração de medicamentos.

(D) Ao mudar de um sítio corporal contaminado para ou-
tro, limpo.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a prevenção de infecção de corrente sanguínea rela-
cionada à inserção de catéter venoso central, a seguinte 
medida deve ser adotada:

(A) utilizar barreira máxima no momento da inserção, in-
cluindo uso de gorro, máscara, óculos de proteção, 
avental estéril de manga longa, luvas estéreis e cam-
po estéril ampliado.

(B) trocar para outro sítio, assim que possível, não ultra-
passando 72 horas, os cateteres inseridos em situação 
de emergência e sem a utilização de barreira máxima.

(C) usar o acesso para infusão de soluções hipertônicas 
ou irritativas; dietas enterais; administração rápida de 
drogas, expansores de volume e hemoderivados.

(D) realizar a troca da cobertura com gaze estéril a cada 
48 horas, ou antes, se estiver suja, solta ou úmida, e 
para  cobertura  transparente  semipermeável  a  cada 
quatro dias, ou antes, se suja, solta ou úmida.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O risco de infecção pelo vírus da hepatite B, em caso de 
exposição ocupacional, varia de 6 a 30%, dependendo do 
estado do paciente-fonte, entre outros fatores. A conduta 
adequada quanto à situação vacinal e sorológica do profis-
sional de saúde exposto em relação à do paciente-fonte é:

(A) profissional não respondedor após a primeira série do 
esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg positi-
vo, realizar o anti-HBs.

(B) profissional  não respondedor após a segunda série 
do esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg po-
sitivo, iniciar vacinação para hepatite B.

(C) profissional não respondedor após a primeira série do 
esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg negati-
vo, completar o segundo esquema de vacinação.

(D) profissional  não respondedor após a segunda série 
do esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg ne-
gativo, realizar o anti-HBs.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a avaliação do tórax e do pulmão, o enfermeiro deve 
estar atento à fisiologia respiratória, à anatomia e ao le-
vantamento das informações pertinentes ao sistema ava-
liado. No exame físico do tórax, deve-se avaliar

(A) o pulmão, verificando-se a forma e a simetria em rela-
ção ao diâmetro anteroposterior.

(B) o tórax,  verificando-se  a  presença  de  abaulamento 
dos espaços intercostais durante a inspiração.

(C) o pulmão, verificando-se a presença de deformidades 
da coluna vertebral, a inclinação das costelas e a si-
metria das escápulas.

(D) o tórax e o pulmão, realizando-se a excursão toráci-
ca, o frêmito tátil, a percussão e a ausculta pulmonar.
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 12.401, de 28 de abril  de 2011, altera a Lei n. 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a as-
sistência  terapêutica e a incorporação de tecnologia  em 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De 
acordo com a referida lei,  a assistência terapêutica será 
instituída quando

(A) a dispensação de medicamentos e produtos de inte-
resse para a saúde (órteses, próteses e equipamen-
tos médicos) ocorrer com prescrição em conformida-
de com as diretrizes terapêuticas definidas em proto-
colo clínico para a doença, ou o agravo à saúde, a 
ser tratada.

(B) a oferta  de procedimentos terapêuticos,  em regime 
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de ta-
belas elaboradas pelo gestor federal do SUS, for rea-
lizada no território nacional e internacional por serviço 
próprio, conveniado ou contratado.

(C) a dispensação for realizada com base nas relações 
de medicamentos instituídas pelo  gestor  federal  do 
SUS,  na  falta  de  protocolo  clínico,  observadas  as 
competências estabelecidas na lei, e a responsabili-
dade pelo fornecimento for pactuada na Comissão In-
tergestores Bipartite.

(D) a oferta  de medicamentos de forma suplementar,  no 
âmbito de cada município, for realizada com base nas 
relações  de  medicamentos  instituídas  pelos  gestores 
municipais do SUS, e a responsabilidade pelo forneci-
mento for pactuada no Conselho Estadual de Saúde.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente N.D.A, de 44 anos, no 6º PO de colecistectomia por 
videolaparoscopia, estava em uso de dreno do tipo suctor 
(moderada quantidade de secreção serossanguinolenta peri-
dreno) com três feridas operatórias pequenas, cada uma de 
3 cm de comprimento (sem sinais flogísticos). Foi prescrita 
para limpeza do dreno a realização de curativo com clorexidi-
na degermante, soro fisiológico a 0,9%, clorexidina alcoólica 
de 0,5 a 2%. Qual cobertura deve ser aplicada no sítio de in-
serção do dreno?

(A) Membrana transparente semipermeável.

(B) Cobertura oclusiva com gaze e esparadrapo.

(C) Cobertura semioclusiva com gaze e esparadrapo.

(D) Placa de hidrocoloide.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente  E.Z.O,  de 36  anos,  é  submetido  a  cirurgia  de 
gastrectomia  subtotal.  Admitido  na  clínica  cirúrgica  com 
CVC em subclávia E, com curativo transparente há sete 
dias, dreno torácico, uma gastrostomia com sonda de Pez-
zer e uma ferida operatória toracoabdominal de aproxima-
damente 20 cm (com deiscência em porção distal, com ex-
sudato serossanguinolento  em moderada  quantidade).  A 
ordem de realização dos curativos será:

(A) gastrostomia, CVC, dreno torácico e ferida operatória.

(B) ferida operatória, dreno torácico, gastrostomia e CVC.

(C) CVC, dreno torácico, gastrostomia e ferida operatória.

(D) dreno torácico, CVC, gastrostomia e ferida operatória.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As atividades de vigilância  epidemiológica se organizam 
de modo a garantir o cumprimento de suas principais fun-
ções e envolvem a coleta de dados, o processamento, a 
análise e a interpretação dos dados. Na coleta de dados, 
incluem-se as seguintes fontes:

(A) SINAN, SPSS, registros demográficos, coeficientes de 
mortalidade geral e curva de mortalidade proporcional.

(B) SINASC, SIH-SUS, SAI-SUS, laboratórios, comunida-
des, áreas e situações de risco.

(C) STI, SISCEAB, registros de morbidade e de mortali-
dade, taxa de mortalidade e taxa de natalidade.

(D) SISU, STATA, EPIINFO, taxa de natalidade, taxa de 
vulnerabilidade, epidemias, surtos e agravos.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A bolsa de drenagem urinária deverá ser esvaziada a cada 
oito horas, ou mais frequentemente de acordo com a elimi-
nação urinária. Esta ação visa reduzir o risco de infecção, 
pois a urina que permanece estagnada na bolsa é um ex-
celente  meio  de cultura  bacteriana.  Qual  é a  sequência 
adequada para o esvaziamento da bolsa de drenagem?

(A) Higienizar as mãos, calçar luvas de procedimentos, 
abrir o  clamp,  posicionar o recipiente para coletar a 
urina; após drenagem, limpar o bico com gaze embe-
bida em solução antisséptica e reintroduzí-lo na capa 
de proteção da bolsa; registrar volume e aspecto e hi-
gienizar as mãos.

(B) Calçar luvas de procedimentos, posicionar o recipien-
te para a coleta, abrir o  clamp; após drenagem, lim-
par o bico com gaze com solução antisséptica, rein-
troduzí-lo na capa de proteção da bolsa, verificar o 
volume, desprezar a urina, remover as luvas e higie-
nizar as mãos.

(C) Higienizar as mãos, calçar luvas de procedimentos, 
posicionar o recipiente para a coleta, abrir o  clamp; 
após drenagem, limpar o bico com gaze com solução 
antisséptica e reintroduzí-lo na capa de proteção, ve-
rificar o volume, desprezar a urina, remover as luvas, 
higienizar as mãos e registrar aspecto e débito.

(D) Calçar luvas de procedimentos, posicionar o recipien-
te para a coleta, limpar o bico com gaze com solução 
antisséptica, abrir o clamp; após drenagem, reintrodu-
zir o bico na capa de proteção da bolsa, verificar o 
volume, desprezar a urina, remover as luvas, higieni-
zar as mãos e registrar volume.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A insuficiência cardíaca (IC) é a insuficiência das câmaras 
esquerda e/ou direita do coração que resulta em um débito 
insatisfatório para atender às necessidades tissulares pro-
vocando congestão vascular e cardíaca. Além de monito-
rar balanço hídrico nas 24 horas, manter o paciente em 
posição de Fowler na fase aguda e monitorar a pressão 
arterial, as ações de enfermagem para indivíduos acometi-
dos por IC, quanto ao gerenciamento de líquidos, incluem 
a seguinte:

(A) auscultar sons respiratórios.

(B) administrar oxigênio.

(C) administrar analgésico.

(D) observar padrão intestinal.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao receber o plantão, o enfermeiro é informado que o se-
nhor A.R.S., de 78 anos, com carcinoma gástrico avança-
do e metástase cerebral, encontra-se em cuidados paliati-
vos. Isso significa que

(A) as terapias não medicamentosas devem ser predomi-
nantes.

(B) a morte deve ser adiada pelo emprego de novas tec-
nologias.

(C) a oferta de suporte deve ser feita para o paciente vi-
ver tão ativamente quanto possível até a morte.

(D) o cuidado deve valorizar o domínio social, promoven-
do a qualidade da morte. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estresse cirúrgico sofrido pelo idoso operado aumenta o 
risco de hipotensão ortostática. Devido à possibilidade des-
se quadro, o enfermeiro da clínica cirúrgica deve planejar 
cuidados a fim de prevenir

(A) arritmia.

(B) queda.

(C) dispneia.

(D) retenção urinária.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além da alteração da temperatura corpórea, o enfermeiro 
deve atentar a outros sinais de infecção numa pessoa ido-
sa, tais como:

(A) alteração da cognição e queda do estado geral.

(B) constipação e flatulência.

(C) rubor de face e hipertensão.

(D) mioclonia e astenia.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitos enfermeiros ainda não levam em conta a evidência 
disponível para suas tomadas de decisão, limitando a qua-
lidade do cuidado prestado ao paciente, à família e à co-
munidade. Assim, na tomada de decisão baseada em evi-
dência, deve-se considerar o seguinte:

(A) protocolos operacionais padrão, artigos científicos re-
levantes, filosofia institucional e habilidade profissio-
nal.

(B) pesquisas válidas, discernimento e experiência profis-
sional, preferências do paciente e recursos disponíveis.

(C) atuação  de  enfermeiros  mais  experientes,  recursos 
materiais disponíveis, protocolos institucionais e indi-
cações da equipe multiprofissional.

(D) publicações científicas, qualificação dos enfermeiros, 
direção da chefia e desejos do paciente e familiares.
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O raciocínio baseado em evidências teve origem na epide-
miologia clínica e, atualmente, é aplicado em diversas áreas 
da saúde. A enfermagem baseada em evidência

(A) desconsidera a individualização do cuidado, tornan-
do-se massificante.

(B) é uma modalidade nova de prática de enfermagem.

(C) valoriza  ensaios  clínicos  randomizados  e  revisões 
sistemáticas.

(D) aplica informações validadas na tomada de decisão.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enfermeiro deve estar atento à realização de pesquisas 
em seu setor e, mais ainda, primar pelo respeito à dignida-
de humana a partir da aplicação do termo de consentimen-
to livre e esclarecido (TCLE) dos participantes que mani-
festarem a sua anuência  em participar  de pesquisa.  No 
processo de obtenção do TCLE,

(A) a  oferta  de  esclarecimentos  deve  ser  assegurada, 
antes e durante  o curso da pesquisa,  incluindo-se 
informações sobre os procedimentos que serão utili-
zados.

(B) o uso de linguagem técnica em todo o termo, segun-
do  os  princípios  dos  fundamentos  científicos,  deve 
garantir que os profissionais envolvidos na condução 
da pesquisa compreendam o seu conteúdo.

(C) o termo deve ser assinado em três vias: uma será re-
tida pelo pesquisador, outra pelo participante da pes-
quisa e a outra pela testemunha que acompanhou o 
processo de obtenção do consentimento.

(D) o campo para identificação dactiloscópica deve ser 
preenchido pelo participante da pesquisa e pela tes-
temunha,  nos casos de pesquisas com populações 
vulneráveis.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O adequado manejo da dor inclui medidas farmacológicas 
e não farmacológicas. A aplicação de calor/frio

(A) pode ser prescrito por médicos, enfermeiros e técni-
cos de enfermagem.

(B) é  uma intervenção  não  farmacológica  essencial  da 
especialidade de enfermagem para o controle da dor.

(C) deve ocorrer com um pano úmido quando houver so-
lução de continuidade da pele.

(D) deve permanecer em contato com a pele do paciente 
enquanto o paciente referir conforto.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação de resultados de enfermagem, discutida pela 
classificação de resultados de enfermagem (NOC), deve 

(A) ocorrer  em dois  momentos,  na admissão e na alta 
hospitalar.

(B) ser realizada pela equipe de enfermagem com base 
nas expectativas do paciente e família.

(C) considerar  como resultado esperado o escore mais 
alto possível.

(D) descrever comportamentos, reação e sentimentos do 
paciente como resposta ao cuidado oferecido.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após completar o histórico de enfermagem, o enfermeiro 
formula diagnósticos de enfermagem. Assim, diagnóstico 
de enfermagem

(A) é o julgamento clínico sobre as respostas do indivi-
duo, da família ou da comunidade aos problemas de 
saúde atuais ou potenciais ou aos processos vitais.

(B) compreende o conjunto de dados levantados por pro-
fissionais de saúde a partir de exames de imagem, 
exames físicos e laboratoriais.

(C) é o julgamento decorrente do processo de reflexão 
sobre palavras utilizadas na taxonomia NNN para de-
finir problemas vitais de responsabilidade hospitalar.

(D) consiste na descrição de um problema de saúde atual 
ou potencial que deve receber intervenção de algum 
membro da equipe de saúde.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São considerados sinais de desidratação grave em crian-
ças:

(A) perda de peso e volta lenta da pele ao estado anterior 
após sinal da prega.

(B) choro intermitente e vômitos.

(C) avidez na ingestão de líquidos e mucosas ressecadas.

(D) olhos  fundos  e  incapacidade  de  ingerir  líquidos  ou 
mamar.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gestação ectópica ameaça a vida da mulher e, por isso, 
a remoção cirúrgica do embrião é o tratamento de escolha. 
Enquanto não se realiza o tratamento cirúrgico, há aumen-
to do risco de rompimento da tuba uterina, e os principais 
sinais e sintomas desse rompimento são:

(A) hemorragia e choque.

(B) alteração do padrão menstrual e cefaleia.

(C) cólica abdominal e abaulamento suprapúbico.

(D) hipertermia e hipertensão.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitos problemas de saúde podem ser ocasionados ou agravados por pensamentos automáticos negativos, e a enfer-
magem pode planejar uma assistência que inclua a identificação desses pensamentos e sua relação com o afeto e o 
comportamento. Esse planejamento está baseado nos princípios

(A) da terapia de relaxamento.

(B) do treinamento assertivo.

(C) da terapia cognitiva.

(D) da intervenção em crises.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir para responder à questão.

Legenda: 
________ Admissão; 

. . . . . . . Segunda semana; 

- - - - - - - - Alta.

HORTA, W.A. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 1979. p. 63.

A figura é a representação gráfica de qual etapa do processo de enfermagem, no contexto da teoria das necessidades 
humanas básicas, de Wanda de Aguiar Horta?

(A) Plano de cuidados de enfermagem.

(B) Diagnóstico de enfermagem.

(C) Evolução de enfermagem.

(D) Registro da súmula de alta de enfermagem.
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