ENFERMEIRO
CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS
Texto I
Inovação na mochila
Foi-se o tempo em que lápis e borrachas eram todos iguais. As
empresas de produtos de papelaria têm cada vez inovado mais para
que o consumidor tenha uma experiência única e diferenciada.
O objetivo é oferecer os melhores produtos, mas também os mais
especiais. “Inovação neste setor avança sobre dois trilhos: o primeiro é o
da inovação tecnológica - diz respeito ao desempenho dos materiais
(escrever melhor, apagar melhor, colar melhor, etc.) e também à
sustentabilidade, ou seja, como os produtos impactam o mundo em
todas as dimensões. O outro trilho é a inovação de significado: neste
aspecto, o papel principal são as emoções que conectam o público a
cada produto. Estamos falando de produtos pelos quais os
consumidores se apaixonam e estabelecem uma relação emocional”,
explica Valter Pieracciani, especialista em gestão da inovação e sóciofundador da Pieracciani Desenvolvimento de Empresa. (Revista Ler&Cia,
janeiro e fevereiro de 2015)

1. Observe os termos sublinhados no período a seguir: Foi-se o tempo em
que lápis e borrachas eram todos iguais. Essas palavras são classificadas
morfologicamente como:
a) Substantivos.
b) Verbos.
c) Advérbios.
d) Adjetivos.
e) Artigos.
2. A palavra “têm” (linha 2) está acentuada graficamente por se tratar:
a) De um monossílabo tônico.
b) De verbo na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo
ter.
c) De uma palavra paroxítona.
d) De uma palavra oxítona.
e) De verbo na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo
ter.

3. Os dois pontos, empregados nas linhas 5 e 9, têm a função de:
a) Introduzir uma citação.
b) Introduzir uma enumeração.
c) Introduzir um esclarecimento.
d) Indicar interrupção da fala do narrador.
e) Isolar citações textuais.
4. As aspas empregadas no texto têm a função de:
a) Isolar citações textuais.
b) Realçar palavras ou expressões.
c) Destacar estrangeirismos.
d) Destacar gírias.
e) Destacar a fala de outrem.
5. Quando a língua se afasta da maneira “comum” de expressão,
quando empregamos mecanismos de construção que divergem da
língua predominantemente utilitária, ocorre a linguagem figurada.
Observe que o autor empregou as palavras “trilhos” (linha 5) e “trilho”
(linha 9). Trata-se de uma figura chamada:
a) Hipérbole.
b) Metáfora.
c) Comparação.
d) Catacrese.
e) Ironia.
6. As palavras: “única e “diferenciada” (linha 3) são classificadas
morfologicamente como:
a) Substantivos.
b) Verbos.
c) Advérbios.
d) Adjetivos.
e) Artigos.
7. A expressão “mas também” (linha 4) estabelece uma relação de:
a) Adição.
b) Alternância.
c) Causa.
d) Comparação.
e) conclusão.

ESTUDOS SOCIAIS
8. Assinale a alternativa correta em relação aos prefeitos de Bom Jesus
do Oeste.
a) O 1º Prefeito eleito foi o Sr. Sérgio Luiz Persch (PFL) Vice-Prefeito Otto
Afonso Vogel (PMDB).
b) O 2º Prefeito eleito foi Otto Afonso Vogel (PMDB) – Vice Prefeito Luiz
Pozzer (PP).
c) O 3º Prefeito foi Sergio Luiz Persch (DEM) - Vice Prefeito Luiz Pozzer (PP).
d) O 5º e atual Prefeito eleito é o Airton Antônio Reinehr (PMDB) – Vice
Prefeito Elton Henrique da Silva (PT).
e) Todas as alternativas estão corretas.
9. “Termo usado para definir o conjunto de unidades ecológicas que
funcionam como um sistema natural, mesmo com uma massiva
intervenção humana e de outras espécies do planeta, incluindo toda a
vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e
fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Recursos
naturais e fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro,
como ar, água, e clima, assim como energia, radiação, descarga
elétrica e magnetismo, que não são originados por atividades
humanas.” Esse conceito se refere à/ao:
a) Meio Ambiente.
b) Sustentabilidade.
c) Biodiversidade.
d) Reciclagem.
e) Educação ambiental.
10. Muitos afirmam que o ano de 2015 não será um ano fácil, devido à
alta inflação, juros elevados, desemprego e vários outros fatores. O
governo estuda conter a inflação no decorrer do ano, devido às
políticas macroeconômicas anunciadas. Muitas famílias estão sendo
abaladas e especialistas afirmam que economizar, é a palavra de
ordem. Isso se refere a: ( G1).
a) Crise assistencial.
b) Crise política.
c) Crise econômica.
d) Queda da bolsa de valores.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. No dia a dia do trabalho dos profissionais de saúde realizamos
diversos atendimentos a pessoas com Síndrome de Down. Quais são as
características físicas de uma pessoa com Síndrome de Down?
A) Cabeça achatada na parte de trás.

B) Pouca gordura na nuca.
C) Orelhas pequenas. Estão localizadas na linha abaixo dos olhos.
D) Separação grande entre primeiro e segundo dedos dos pés.
E) Olho puxado.
Aponte a alternativa correta.
a) A, B, C, D.
b) A, C, D, E.
c) A, B, C, E.
d) B, C, D, E.
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
12. Em relação à Carta dos direitos dos usuários da saúde, aponte a
alternativa incorreta:
a) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde
deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro
serviço no caso de necessidade.
b) Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou
tratamentos recomendados e pelo descumprimento das orientações do
profissional ou da equipe de saúde.
c) O sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais,
mesmo após a morte, salvo em casos judiciais.
d) Os órgãos de saúde deverão informar as pessoas sobre a rede SUS
mediante os diversos meios de comunicação, bem como nos serviços
de saúde que compõem essa rede de participação popular.
e) A espera por atendimento em lugares protegidos, limpos e ventilados,
tendo à sua disposição água potável e sanitários, e devendo os serviços
de saúde se organizarem de tal forma que seja evitada a demora nas
filas.
13. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no
tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso
deve ser assegurado, entre outros as informações sobre o seu estado de
saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa, compreensível, devemos
atentar quanto a:
A) Possíveis diagnósticos.
B) Diagnósticos confirmados.
C) Tipos, justificativas e riscos dos exames solicitados.
D) Resultados dos exames realizados.
E) Objetivos, riscos e benefícios de procedimentos diagnósticos,
cirúrgicos, preventivos ou de tratamento.
Aponte a alternativa correta:
a) A, B, C, D.
b) A, C, D, E.
c) A, B, C, E.
d) B, C, D, E.

e) Todas as alternativas acima estão corretas.
14. Devemos ficar atentos a alguns fatores antes da aplicação de
vacinas, logo, são fatores que influenciam a resposta imune:
A) Via de administração.
B) Uso de antitérmico profilático.
C) Pacientes imunodeprimidos.
D) Amamentação.
E) Idade.
Aponte a alternativa correta:
a) Todas as alternativas acima estão corretas.
b) Somente as alternativas A, B, e C estão corretas.
c) Somente as alternativas A, C, e E estão corretas.
d) Somente as alternativas C, D, e E estão corretas.
e) Nenhuma alternativa acima está incorreta.
15. A equipe de vacinação e formada pelo enfermeiro e pelo técnico
ou auxiliar de enfermagem, sendo ideal a presença de dois vacinadores
para cada turno de trabalho. São funções da equipe responsável pelo
trabalho na sala de vacinação:
A) Planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho
desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da
unidade de saúde.
B) Prover, periodicamente, as necessidades de material e de
imunobiológicos.
C) Manter as condições preconizadas de conservação dos
imunobiológicos.
D) Registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação nos
impressos adequados para a manutenção, sem necessidade de manter
o histórico vacinal do indivíduo.
E) Atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito.
Aponte a alternativa correta:
a) A, B, C, D.
b) A, C, D, E.
c) A, B, C, E.
d) B, C, D, E.
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
16. Em relação à vacina BCG, aponte a alternativa incorreta:
a) A presença da cicatriz vacinal é considerada como dose para efeito
de registro, independentemente do tempo transcorrido desde a
vacinação até o aparecimento da cicatriz.
b) Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não
apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, revacine-as apenas uma vez,
mesmo que não apresentem cicatriz novamente.

c) Os recém-nascidos contatos de indivíduos bacilíferos deverão ser
vacinados somente após o tratamento da infecção latente da
tuberculose ou a quimioprofilaxia.
d) Em gestante contato de indivíduo portador de hanseníase, a
vacinação com BCG deve ser adiada para depois terceira mês de
gestação.
e) Ao administrar dose adicional em contato de paciente de
hanseníase, respeite o intervalo de seis meses da dose anterior.
Administre um pouco acima (± 1 cm) da cicatriz existente.
17. A Febre de Chikungunya, é um novo problema de saúde e que
merece uma atenção especial dos profissionais de saúde. São
características gerais em relação a ela:
a) A transmissão se dá somete por meio da picada das fêmeas dos
mosquitos Ae. Aegypti e Ae. albopictus infectadas pelo CHIKV.
b)Doença produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitida por
mosquitos do gênero Aedes.
c) A doença cursa com enfermidade febril aguda, subaguda ou
crônica.
d) A enfermidade aguda se caracteriza, principalmente, por início
súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor articular intensa, afetando
todos os grupos etários e ambos os sexos. Em uma pequena
porcentagem dos casos a artralgia se torna crônica, podendo persistir
por anos.
e) O Aedes aegypti e o Ae. albopictus são os principais vetores.
18. A busca de pistas é uma etapa essencial da investigação
epidemiológica, pois visa buscar subsídios que permitirão responder a
várias questões formuladas. Cabe ao investigador, considerando os
dados já coletados nas etapas anteriores, estabelecer que outras
informações são importantes para o esclarecimento do evento, sendo
relevante para esse raciocínio identificar:
A) Fontes de infecção (a exemplo de água, alimentos, ambiente
insalubre, entre outros).
B) Período de incubação do agente.
C) Modos de transmissão (respiratória, sexual, vetorial, entre outros).
D) faixa etária, sexo, raça e grupos sociais mais acometidos
(características biológicas e sociais).
E) Presença de outros casos na localidade (abrangência da
transmissão).
Aponte a alternativa correta:
a) Nenhuma alternativa acima está correta.
b) Todas as alternativas acima estão corretas.
c) Somente duas alternativas acima estão corretas.
d) Somente três alternativas acima estão corretas.
e) Somente quatro alternativas acima estão corretas.

19. Para ocorrer uma doença transmissível é necessário que um agente
infeccioso penetre no corpo de um indivíduo e se desenvolva nos seus
tecidos. Esses agentes são seres vivos e muitos deles são tão pequenos
que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio. Abaixo os
principais tipos de agentes infecciosos e algumas das doenças que
provocam:
A) Bactérias: (micróbios pertencentes ao Reino Animal) causam a
esquistossomose (barriga-d’água), ascaridíase etc.
B) Protozoários: (micróbios pertencentes ao Reino Protista) causam a
malária, a doença de Chagas, a amebíase, o calazar, a giardíase.
C) Metazoários: (micróbios pertencentes ao Reino Monera) causam a
tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, certas diarreias, a sífilis, a
hanseníase, meningite etc.
D) Fungos: causam a impingem, o pano-branco, as micoses, o sapinho,
as “frieiras”, pneumonias, diarreias etc.
E) Vírus: (micróbios menores que as bactérias e que não são vistos pelos
microscópios comuns) causam o sarampo, a catapora, a gripe, a
rubéola, a poliomielite, a hepatite, a herpes, a raiva, a meningite, a
febre amarela etc.
Aponte a alternativa correta:
a) Somente estão corretas as alternativas A, B e C.
b) Somente estão corretas as alternativas B, D e E.
c) Somente estão corretas as alternativas A, B, C e E.
d) Somente estão corretas as alternativas C, D e E.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.
20. A prática de vacinação envolve diversos aspectos científicos e
técnico-operacionais que dizem respeito aos agentes imunizantes e à
pessoa a ser imunizada. São falsas contraindicações à vacinação:
A) Afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato
respiratório superior com tosse e/ou coriza; diarreia leve ou moderada;
doenças da pele (lesões impetiginosas esparsas; escabiose).
B) História e/ou diagnóstico clínico pregresso da doença no que diz
respeito à aplicação da respectiva vacina.
C) Desnutrição.
D) Doença neurológica instável (exemplo: convulsão).
E) Tratamento sistêmico com corticosteroides nas seguintes situações:
curta duração (inferior a duas semanas), independentemente da dose;
doses baixas ou moderadas, independentemente do tempo;
tratamento prolongado, em dias alternados, com corticosteroides de
ação curta; doses de manutenção fisiológica.
Aponte a alternativa correta:
a) Somente estão corretas as alternativas A, B e C.
b) Somente estão corretas as alternativas C, D e E.

c) Somente estão corretas as alternativas A, B, C e E .
d) Todas as alternativas acima estão corretas.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.
21. Contato com tecidos, sangue, urina, secreções vaginais, fetos
abortados, placenta (grande fonte de infecção), ingestão de leite cru e
derivados provenientes de animais infectados, acidentes em
laboratórios e da prática vacinal. São características do modo de
transmissão de qual doença abaixo?
a) Brucelose.
b) Criptococose.
c) Botulismo.
d) Ancilostomíase.
e) Donovanose.
22. Em relação às Diretrizes de atenção à Pessoa Amputada, aponte a
alternativa incorreta:
a) A Atenção Básica (AB) representa o nível de atenção responsável
por ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
b) Ela deve ser a principal porta de entrada e o centro de
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS).
c) Quando se fala em amputação de membro, apesar de se tratar de
um procedimento realizado pelos níveis de maior complexidade, sabese que este apresenta estreita relação com o nível da AB.
d) Os cuidado desses usuários em momento anterior ao procedimento
cirúrgico são inteiramente de responsabilidade dos níveis de maior
complexidade, após o procedimento, os usuários são referenciados ao
nível da Atenção Básica.
e) Dentro da RAS, a Atenção Básica apresenta como função a
coordenação do cuidado.
Isso implica elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários
entre os pontos de atenção. Atua como centro da comunicação entre
os diversos pontos e oferece um cuidado por meio de uma relação
horizontal, contínua e integrada.
23. A icterícia e clinicamente visível quando os níveis séricos de
bilirrubina estão acima de 4 – 5 mg/dL. Sua gravidade esta relacionada
ao momento do aparecimento e a sua intensidade. Os recém nascidos
merecem uma atenção especial por todos os profissionais da saúde em
relação a isso:
A) A icterícia que aparece antes de 24 horas de vida (precoce) deve
ser considerada patológica e necessita de avaliação rigorosa.
B) Se aparecer apos 24 horas de vida (tardia) e a área acometida
restringir-se a face e ao tórax, pode tratar-se de icterícia fisiológica,
sendo necessária reavaliação periódica para observar se a área
ictérica se estendeu além do umbigo ou para as extremidades.

C) A icterícia que aparece após 48 horas de não é considerada
patológica independente dos níveis séricos da bilirrubina.
D) Recém nascidos com alteração de níveis séricos de bilirrubina
devem sempre ser encaminhados para consulta médica ou pediátrica
para tratamento medicamentoso.
E) Com frequência, está associada à oferta láctea inadequada, perda
elevada de peso e desidratação.
Aponte a alternativa correta:
a) A, B, C.
b) A, B, E.
c) B, C, D.
d) B, D, E.
e) C, D, E.
24. O diagnóstico de obesidade em adultos é feito a partir do Índice de
massa Corporal (IMC), que é obtido a partir da divisão do peso em
quilogramas pelo quadrado da altura em metros (kg/m2). Quando o
IMC de um adulto esta entre 35,0 e 39,9 classificamos como:
a) Pré-obeso.
b) Sobrepeso
c) Obeso.
d) Obesidade grau I.
e) Obesidade grau II.
25. Sobre Diabetes está incorreto afirmar:
a) A prevalência do diabetes tipo 1 aumenta com a idade.
b) Nem toda pessoa com excesso de peso desenvolve diabetes, mas há
correlação linear entre o grau desse excesso e a prevalência de diabetes tipo
2. Essa relação aumenta com o tempo de evolução da obesidade e com a
distribuição central da gordura corporal.
c) Em média, 47% das mulheres com histórico de diabetes gestacional evoluem
para diabetes tipo 2 cinco anos após o parto.
d) O sedentarismo – conceituado como gasto inferior a 2.200 Kcal por semana
com atividades físicas ou ocupacionais – é apontado como um dos mais
importantes fatores preditivos de obesidade e diabetes tipo 2.
e) A classificação atual do diabetes baseia-se na etiologia e não no tipo de
tratamento.
26. São sinais e sintomas da obstrução parcial de vias aéreas:
A) Inquietação.
B) Tosse
C) Rubor facial.
D) Taquicardia.
E) Taquipneia.

Aponte a alternativa correta:
a) Somente duas alternativas acima estão corretas.
b) Somente três alternativas acima estão corretas.
c) Somente quatro alternativas acima estão corretas.
d) Todas as alternativas acima estão corretas.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.
27. Em relação às formas e manifestações da violência sexual, aponte a
alternativa incorreta:
a) Violência sexual doméstica ou intrafamiliar ou incestuosa: quando
existe laço familiar ou de responsabilidade entre a vítima e o agressor.
b) Violência sexual comunitária ou extrafamiliar: quando geralmente o
agressor é alguém em quem a vítima confia (educadores, profissionais
de saúde, médicos, colegas, vizinhos, psicólogos etc.). Há também
casos de violência por desconhecidos.
c) Violência sexual ou assédio sexual: se expressa por meio de ameaças
e chantagens, conversas abertas, exibicionismo, voyeurismo,
pornografia, além de excursões com fins velados ou explícitos de
proporcionar prazer e sexo aos turistas.
d) Pedofilia: atração erótica por crianças, podendo o pedófilo se
satisfazer com fotos, fantasias ou com o ato sexual.
e)Exploração sexual: caracteriza-se pela utilização de crianças e
adolescentes com intenção de lucro ou em troca de favores e dinheiro.
28. A cada dia que passa as pessoas estão procurando informações
sobre as plantas medicinais. A maioria das plantas medicinais usadas na
medicina popular não foi ainda suficientemente pesquisada e algumas
delas podem apresentar interações com medicamentos ou mesmo
com outras plantas, contraindicações e efeitos colaterais. Os
profissionais de saúde devem alertar e estar atentos aos principais riscos
na utilização das plantas medicinais:
A) Automedicação: sempre que possível, use plantas medicinais com
orientação de profissional de saúde qualificado. Use somente plantas
conhecidas e que tenham tradição de uso.
B) Uso de associações de várias plantas: a mistura de diferentes
espécies de plantas (como nas preparações chamadas de
“garrafadas”) pode originar produtos tóxicos que, além de não
resolverem o problema de saúde, podem agravá-lo;
C) Uso de associação de plantas medicinais e outros medicamentos:
algumas misturas podem anular ou potencializar efeitos terapêuticos,
podendo ser perigosas;
D) Uso de plantas tóxicas ou que contenham substâncias tóxicas de
ação cumulativa no organismo.
E)Uso de plantas murchas, mofadas ou velhas, que podem estar
contaminadas por fungos e bactérias.

Em relação aos principais riscos na utilização das plantas medicinais
aponte a alternativa correta:
a) A, B, C, D e E.
b) A, B, C e E.
c) A, C, D e E.
d) B, C, D e E.
e) C, D e E.
29. Paciente com doença febril aguda, com duração máxima de sete
dias, acompanhada de pelo menos DOIS dos seguintes sinais /sintomas:
cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema é
considerado um caso suspeito de qual doença abaixo?
a) Rubéola.
b) Dengue.
c) Varicela.
d) Dermatite.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.

30. As Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e
Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), recomendam uma
alteração na sequencia de procedimentos de suporte básico de vida
(SBV) em adultos de A-B-C (via aérea, respiração, compressões
torácicas) para:
a) C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração).
b) A-C-B (via aérea, compressões torácicas, respiração).
c) B- C-A (respiração, compressões torácicas, via aérea).
d) C-B-A (compressões torácicas, respiração, via aérea).
e) Nenhuma alternativa acima está correta.

