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Cargo 601 
ENFERMEIRO 

 
 

Data e horário da prova:  
 

Domingo, 7/9/2014, às 14h30 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Ansiedade é apenas insegurança. 
 

• Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
 
 
 

 

 

Tipo “C” 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 8 
 
 
 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 3. 
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História da enfermagem no Brasil 
 
A organização da enfermagem na sociedade 

brasileira começa no período colonial e vai até o final do 
século 19. A profissão surge como uma simples prestação de 
cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na 
sua maioria, por escravos, que naquela época trabalhavam 
nos domicílios. Desde o princípio da colonização, foi 
incluída a abertura das Casas de Misericórdia, que tiveram 
origem em Portugal. 

A primeira Casa de Misericórdia foi fundada na 
Vila de Santos, em 1543. Em seguida, ainda no século 16, 
surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus.  

No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, 
merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta. 
Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequeses. Foi 
além. Atendia aos necessitados, exercendo atividades de 
médico e enfermeiro. Em seus escritos, encontramos estudos 
de valor acerca do Brasil, seus primitivos habitantes, o clima 
e as doenças mais comuns. 
 

Disponível em: <http://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-
historia.htm#H>. Acesso em: 6/6/2014, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Considerando a norma-padrão e o emprego das conjunções e 
dos pronomes no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na oração “A profissão surge como uma simples 

prestação de cuidados aos doentes” (linhas 3 e 4), a 
conjunção destacada foi utilizada para introduzir uma 
ideia de conformidade.  

(B) Em “que naquela época trabalhavam nos domicílios” 
(linhas 5 e 6), o pronome destacado poderia ser 
substituído por o qual. 

(C) Em “Ele não se limitou ao ensino de ciências e 
catequeses.” (linha 14), o pronome “Ele” retoma o 
termo do período anterior “o trabalho do Padre José 
de Anchieta” (linha 13), e a conjunção “e” relaciona 
dois termos por uma ideia de adição. 

(D) No trecho “Em seus escritos, encontramos estudos de 
valor acerca do Brasil, seus primitivos habitantes” 
(linhas 16 e 17), o pronome “seus” retoma, em cada 
uma de suas ocorrências, um termo diferente. 

(E) Em “o clima e as doenças mais comuns” (linhas 17 e 
18), a conjunção destacada estabelece uma relação de 
adversidade entre os termos por ela conectados. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
De acordo com a norma-padrão, assinale a alternativa correta 
acerca das questões gramaticais referentes ao período “No 
que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque 
o trabalho do Padre José de Anchieta.” (linhas 12 e 13). 

(A) O emprego da crase diante de “saúde” é facultativo. 
(B) Caso o autor resolvesse inserir o vocábulo toda 

diante de “saúde”, o uso da crase seria inviável. 
(C) O emprego da vírgula é facultativo entre “brasileiro” 

e “merece”. 
(D) O vocábulo “saúde” é acentuado por ser um 

paroxítono terminado em vogal. 
(E) O verbo “merece” deveria ser substituído por 

merecem, caso o vocábulo “destaque” estivesse no 
plural. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com base nas informações veiculadas pelo texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) No século 19, a enfermagem surge como profissão 

no Brasil a partir do serviço de prestação de cuidados 
aos doentes em domicílio. 

(B) As Casas de Misericórdia tiveram origem em 
Portugal, durante o período da colonização do Brasil. 

(C) A Casa de Misericórdia da Vila de Santos foi fundada 
no mesmo século em que surgiram as do Rio de 
Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. 

(D) José de Anchieta desenvolveu trabalhos voltados para 
a pesquisa científica e estudos acerca do valor do 
Brasil. 

(E) Diversos estudos de cunho geográfico e sociológico 
foram realizados por José de Anchieta durante o 
período em que surgiu a enfermagem no Brasil. 

 
Texto 2 para responder as questões de 4 a 8. 
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Pessoas com maior nível cultural são mais felizes e 
saudáveis, diz estudo 

 
Tocar instrumentos musicais, pintar quadros ou ir 

regularmente a galerias de arte, museus e teatros pode 
melhorar a saúde das pessoas. É o que aponta uma pesquisa 
norueguesa feita com quase 51 mil adultos do condado de 
Nord-Trondelag e publicada na versão online da revista 
científica Journal of Epidemiology and Community Health. 

Os autores aplicaram questionários para 
determinar com que regularidade esses indivíduos 
frequentavam atividades culturais e como eles percebiam 
seu estado de saúde, a satisfação com a vida e os níveis de 
ansiedade e depressão.  

Todos os tipos de programas foram 
significativamente associados à boa saúde e ao 
contentamento geral. Os voluntários com maior acesso a 
esses eventos ou habilidades tinham menores níveis de 
ansiedade e depressão. 

Disponível em: <http://www.enfermagematualizada.com/conteudo.
php?id=2892>. Acesso em: 6/6/2014, com adaptações.
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QUESTÃO 4 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta mensagem compatível 
com as ideias do texto.  
 
(A) Segundo a pesquisa norueguesa, a música, a pintura e 

o acesso a eventos artísticos podem melhorar a saúde 
das pessoas. 

(B) A pesquisa envolvendo 51 mil adultos foi realizada e 
publicada pela revista científica Journal of 
Epidemiology and Community Health. 

(C) Quanto maior o acesso a eventos culturais, maior a 
possibilidade de que sejam nulas as chances de um 
indivíduo se tornar depressivo e ansioso. 

(D) A maior parte dos programas culturais foi 
intensamente associada à boa saúde e ao 
contentamento geral das pessoas. 

(E) A aplicação dos questionários pelos autores da 
pesquisa pretendia determinar com que regularidade 
os quase 51 mil adultos frequentavam atividades 
culturais e como eles percebiam seu estado de saúde, 
a satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e 
depressão. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
De acordo com o que prescreve a norma-padrão a respeito do 
paralelismo sintático, o trecho “como eles percebiam seu 
estado de saúde, a satisfação com a vida e os níveis de 
ansiedade e depressão.” (linhas de 9 a 11) deveria ser assim 
reescrito: 
 
(A) como eles percebiam seu estado de saúde, sua 

satisfação com a vida e seus níveis de ansiedade e 
depressão. 

(B) como eles percebiam seu estado de saúde, da 
satisfação com a vida e com os níveis de ansiedade e 
depressão. 

(C) como eles percebiam seu estado de saúde, a sua 
satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e 
depressão. 

(D) como eles percebiam seu estado de saúde, a sua 
satisfação com a vida e os seus níveis de ansiedade e 
depressão. 

(E) como eles percebiam seu estado de saúde, de 
satisfação com a vida e os seus níveis de ansiedade e 
depressão. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Acerca das questões sintáticas referentes ao período “Os 
voluntários com maior acesso a esses eventos ou habilidades 
tinham menores níveis de ansiedade e depressão.” (linhas de 
14 a 16), assinale a alternativa correta. 
 
(A) O sujeito da oração classifica-se como oculto ou 

desinencial. 
(B) O termo “a esses eventos ou habilidades” completa o 

sentido de “acesso”, logo funciona como 
complemento nominal. 

(C) O verbo “tinham” é intransitivo. 
(D) O vocábulo “menores” desempenha a função de 

predicativo do objeto direto. 
(E) A expressão “de ansiedade e depressão” é objeto 

indireto. 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Considerando o que prescreve a norma-padrão quanto à 
colocação pronominal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nos referimos à relação entre a arte e a cura de certas 

doenças. 
(B) Honraria-me exercer a enfermagem. 
(C) Não lembrei-me de aplicar a injeção na paciente. 
(D) Quem habilita-se a trabalhar naquele posto de saúde? 
(E) Os profissionais da saúde que se dedicam mais 

merecem o meu respeito. 
 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
De acordo com as regras de regência prescritas pela 
 norma-padrão, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ela se simpatiza com o trabalho dos enfermeiros. 
(B) Prefiro mais ser enfermeira que trabalhar na área da 

educação. 
(C) Lembrei que posso fazer o curso de enfermagem na 

minha cidade. 
(D) Custo acreditar que já sou enfermeira. 
(E) Informaram os alunos de enfermagem que, em 2014, 

haverá concurso público no Distrito Federal para a 
área da saúde. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 

Questões de 9 a 12 
 

QUESTÃO 9 ________________________  
 
A educação no Distrito Federal, como direito de todos, 
ganhou importantes dispositivos em sua Lei Orgânica, mas 
também garantiu direitos a destinatários específicos. Acerca 
desses direitos específicos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Poder Público deverá garantir atendimento em 

creches exclusivamente destinadas a crianças 
portadoras de deficiência, oferecendo recursos e 
serviços diferenciados de educação e reabilitação 
naqueles estabelecimentos próprios a sua formação. 

(B) Exclusivamente aos alunos do nível médio da rede 
pública o Poder Público deverá garantir o serviço de 
orientação educacional, exercido por profissionais 
habilitados. 

(C) Os profissionais do magistério público que alfabetizem 
exclusivamente crianças terão tratamento especial 
quanto a sua remuneração, a ser definido em lei. 

(D) O Poder Público deverá assegurar a especialização de 
profissionais do magistério para a pré-escola e para as 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
incluída a formação de docentes para atuar na 
educação de portadores de deficiência e de 
superdotados, na forma da lei. 

(E) Exclusivamente os educadores das escolas públicas 
em exercício nas unidades de ensino que atendam a 
excepcionais, a crianças e a adolescentes com 
problemas de conduta ou de situação de risco e 
vulnerabilidade farão jus a uma gratificação especial, 
nos termos da lei. 
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QUESTÃO 10 ______________________  
 

Assinale a alternativa que corresponde a um direito expresso 
conferido exclusivamente às gestantes no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal. 
 

(A) A servidora gestante que ocupe cargo em comissão 
sem vínculo com o serviço público não pode, sem 
justa causa, ser exonerada de ofício, desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto, salvo mediante indenização paga na forma do 
regulamento. 

(B) A servidora gestante, enquanto durar a gestação, 
deve exercer as respectivas atividades em local 
salubre e em serviço não perigoso. 

(C) A licença à gestante poderá ter início no primeiro dia 
do nono mês de gestação, salvo antecipação por 
prescrição médica. 

(D) A servidora gestante terá direito, a partir da 
confirmação da gravidez até o início da licença à 
gestante, durante a jornada de trabalho, a uma hora 
de descanso, que poderá ser parcelada em dois 
períodos de meia hora. 

(E) A gestante fica sujeita ao regime de trabalho de 30 
horas semanais. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 

Com base no regime jurídico dos servidores públicos civis do 
Distrito Federal, assinale a alternativa que delimita exceção à 
vedação de concessão de licença não remunerada ou 
afastamento sem remuneração ao servidor em estágio 
probatório. 
 

(A) Afastamento para o serviço militar. 
(B) Gozo de licença-prêmio por assiduidade. 
(C) Afastamento para o serviço militar ou a licença por 

motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro. 

(D) Licença por motivo de doença em pessoa da Família 
comprovada por junta médica oficial a necessidade 
de licença por período superior a 180 dias. 

(E) Afastamento para o serviço militar ou para o 
exercício de mandato eletivo. 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 

A Lei Orgânica do Distrito Federal, reconhecendo a 
necessidade de o Estado promover a igualdade material, 
previu, em um capítulo próprio, disposições dirigidas às 
mulheres, aos negros e às minorias. Com relação a esse 
assunto, assinale a alternativa que apresenta um dever 
expressamente conferido ao Poder Público, instituído nesse 
capítulo vigente. 
 

(A) Criar delegacias especiais de atendimento à mulher 
vítima de violência, ao negro e às minorias vítimas 
de discriminação. 

(B) Criar e executar programas que visem à coibição da 
violência e da discriminação sexual, racial, social ou 
econômica. 

(C) Aplicar sanções administrativas a empresas e órgãos 
públicos situados no Distrito Federal que, 
comprovadamente, discriminarem as mulheres e os 
negros nos procedimentos de seleção, contratação, 
promoção, aperfeiçoamento profissional e 
remuneração. 

(D) Executar programas que visem coibir a violência e a 
discriminação sexual ou social contra a mulher. 

(E) Criar e manter abrigos para as mulheres e as 
minorias vítimas de violência doméstica. 

 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
Questões de 13 a 16 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
A respeito da evolução, da organização e do estabelecimento 
do SUS no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A equidade é um dos princípios assegurados pelo 

sistema em que as ações e os serviços devem ser 
oferecidos aos cidadãos, independentemente do nível 
de complexidade que cada caso requeira. 

(B) As ações integradas de saúde (AIS), criadas em 1938, 
constituíram um processo de descentralização da 
saúde no Brasil, proporcionando a universalização da 
acessibilidade da população aos serviços de saúde, o 
que formou um movimento assistencial com base nas 
equipes multiprofissionais de saúde. 

(C) O Sistema Unificado Descentralizado de Saúde 
(SUDS), criado em 1940 a partir da consolidação das 
AIS, adotou os princípios da não universalidade. 

(D) O programa de interiorização das ações de saúde e 
saneamento (PIASS), criado em 1936, objetivava 
levar a extensão do serviço de saúde aos 
trabalhadores do campo, até então excluídos das 
ações previdenciárias. 

(E) Os princípios organizativos do SUS, hierarquização e 
regionalização, dependem exclusivamente da União 
para sua implementação. 

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
O Conselho Nacional de Saúde promoveu a atualização das 
diretrizes para atender as deliberações da 11a e da 12a 

conferências nacionais de saúde e as contidas nos relatórios 
das conferências temáticas. Assim, a capacitação de 
conselheiros de saúde está incorporada ao processo de 
educação permanente. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa que apresenta uma das iniciativas de formação 
para o controle social. 
 
(A) Certificar-se de que os conselheiros de saúde tenham 

passado por todas as etapas de formação para 
poderem estar aptos a executar o próprio dever. 

(B) Incentivar a capacitação da comunidade elegendo um 
representante comunitário. 

(C) Priorizar os conselheiros de saúde e outros sujeitos 
sociais, além de considerar um mundo de 
significação dos participantes, utilizando recursos 
voltados à reflexão, à crítica do conhecimento, às 
habilidades, às atitudes e aos hábitos, para que 
possam exercer a própria cidadania. 

(D) Não permitir a participação de ex-conselheiros. 
(E) Limitar o tempo de capacitação para um período 

menor, assim podendo aumentar a demanda de 
capacitação. 
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QUESTÃO 15 ______________________  
 
Segundo o art. 6o da Lei no 8.080/1990, está incluída, no 
campo de atuação do SUS, a execução de ações de  
 
(A) vigilância sanitária, de vigilância patrimonial e de 

saúde animal. 
(B) vigilância orgânica, de vigilância epidemiológica e 

de saúde do trabalhador. 
(C) vigilância orgânica, de vigilância patrimonial e de 

saúde do trabalhador. 
(D) vigilância orgânica, de vigilância ambiental e de 

saúde animal. 
(E) vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e 

de saúde do trabalhador. 
 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
São os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, 
psicológicos e comportamentais que influenciam a 
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 
população. Esse conceito se refere aos 
 
(A) indicadores sociais da saúde e vigilância. 
(B) fatores sociais e regionais do SUS. 
(C) parâmetros determinantes sociais. 
(D) determinantes sociais da saúde. 
(E) fatores de desenvolvimento social. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 17 a 19 
 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
Um copo comum comporta, até a borda, 200 mL de água, e 
um copinho plástico, do tipo que acompanha certos 
remédios, possui uma última marca, um pouco abaixo da 
borda, indicando 10 mL. Eles serão usados para encher um 
recipiente de 1 dm3. O copo será sempre preenchido até a 
borda e o copinho até a marca de 10 mL. Se não houver 
perda de água, o número de copos e o de copinhos utilizados 
para preencher o recipiente serão, respectivamente, 
 
(A) 5 e 100. 
(B) 5 e 200. 
(C) 50 e 500. 
(D) 50 e 1.000. 
(E) 50 e 2.000. 
 

QUESTÃO 18 ______________________  
 
Uma unidade de saúde tem 800 vagas para funcionários, 
sendo 300 para nível médio e 500 para nível superior. Em 
certa ocasião, havia 75 vagas disponíveis. Foram contratados 
40 novos funcionários para o nível médio, o que preencheu 
as vagas desse segmento. Quantos empregados de nível 
superior estavam lotados na unidade? 
 
 

(A) 385. 
(B) 425. 
(C) 460. 
(D) 465. 
(E) 485. 
 

QUESTÃO 19 _______________________  
 
No almoxarifado de uma unidade de saúde, que atende 
diariamente 80 pacientes, hoje há gaze suficiente para  
30 dias de atendimento. Se hoje a direção da unidade decidir 
aumentar o número de atendimentos diários para  
120 pacientes, e considerando que a quantidade de gaze por 
paciente é constante, para quantos dias dará a gaze em 
estoque? 
 
(A) 15. 
(B) 20. 
(C) 25. 
(D) 30. 
(E) 45. 

 
MICROINFORMÁTICA 

Questões de 20 a 22 
 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
Quanto ao processo de infecção de vírus em um computador 
e aos principais meios de propagação, é correto afirmar que, 
para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo 
de infecção, 

 
(A) basta ter um programa já infectado para contaminar o 

computador, mesmo que o programa não tenha sido 
executado. Os principais meios de propagação de 
vírus são o envio de e-mail e as mídias removíveis. 

(B) o vírus não depende da execução do programa ou 
arquivo hospedeiro; dessa forma, basta ter um 
programa já infectado. O principal meio de 
propagação de vírus são as mídias removíveis, 
somente. 

(C) o vírus depende da execução do programa ou arquivo 
hospedeiro; dessa forma, é preciso que um programa 
já infectado seja executado. Os principais meios de 
propagação de vírus são o envio de e-mail e as 
mídias removíveis. 

(D) o vírus depende da execução do programa ou arquivo 
hospedeiro mas isso somente acontece se o programa 
for executado pelo administrador. O principal meio 
de propagação de vírus são as mídias removíveis, 
apenas. 

(E) o vírus não depende da execução do programa ou 
arquivo hospedeiro, mas, se o administrador fizer 
login, o vírus será executado. O principal meio de 
propagação de vírus são as mídias removíveis, 
somente. 
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QUESTÃO 21 ______________________  
 
Acerca do Microsoft Word, é correto afirmar que o botão 
Recortar (Ctrl+X) do menu Área de Transferência serve para 
 
(A) recortar uma área selecionada no documento e 

colocá-la na área de transferência. 
(B) copiar uma área selecionada no documento e colocá-la 

na área de transferência. 
(C) copiar e colar uma área selecionada no documento. 
(D) copiar a formatação de uma área selecionada e 

aplicá-la a outra área. 
(E) recortar e copiar uma área selecionada no documento 

e colocá-la em outro local do documento. 
 

QUESTÃO 22 ______________________  
 
Considerando o Windows 7, assinale a alternativa correta 
quanto ao menu Iniciar. 
 
(A) Consiste em uma seção intermediária que inclui 

um relógio e ícones que comunicam o status de 
determinados programas e das configurações do 
computador. 

(B) É o portão de entrada para programas, pastas e 
configurações do computador; o local onde se 
iniciará ou abrirá itens. 

(C) É a barra longa horizontal na parte inferior da tela, 
utilizada para manter o controle das janelas. 

(D) Permite desfazer (reverter) ações ou erros 
cometidos pelos programas.  

(E) Trata-se de um programa que amplia a tela do 
computador, facilitando a leitura. 

 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
O uso do álcool, do tabaco e de outras drogas é um desafio 
constante para as políticas públicas. Acerca desse assunto, 
assinale a alternativa que corresponde ao perfil da população 
brasileira em relação ao consumo de álcool, tabaco e outras 
drogas. 
 
(A) O número de mulheres consumindo bebida alcoólica 

tem aumentado tanto que o percentual de mulheres 
que consomem álcool com frequência é muito 
próximo ao de homens. 

(B) Os casos de violência doméstica contra a mulher em 
que o agressor tenha ingerido bebida alcóolica são 
raros. 

(C) Após a sanção da Lei Antifumo, não há registro 
significativo de mortes por câncer no Brasil, nos 
últimos cinco anos, causadas pelo tabaco. 

(D) Metade da população brasileira consome bebida 
alcoólica com frequência e praticamente um quarto 
desse grupo bebe de forma nociva, ou seja, mais de 
10 milhões de pessoas são alcoolistas no País. 

(E) Os acidentes e as violências decorrentes do uso de 
drogas estão em primeiro lugar no ranking das causas 
de óbito entre pessoas acima de 65 anos de idade em 
nosso País. 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
Pesquisas recentes realizadas pelo Ministério da Saúde 
demonstram que praticamente metade da população 
brasileira está obesa. A respeito do perfil alimentar e 
nutricional da população brasileira, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O hábito de consumir carnes com excesso de gordura 

é mais frequente em mulheres que em homens. 
(B) Na fase adulta, o consumo regular de frutas e 

hortaliças, ou seja, em cinco ou mais dias da semana, 
tende a diminuir com o aumento da idade.  

(C) Menos da metade da população brasileira consome 
regularmente frutas e hortaliças, ou seja, em cinco ou 
mais dias da semana.  

(D) A frequência do consumo de carnes com excesso de 
gordura tende a aumentar quanto maior for a idade da 
pessoa e com mais anos de escolaridade. 

(E) A frequência do hábito de consumir leite integral é 
muito reduzida, não passando de 20% da população 
adulta. Em ambos os sexos, o consumo de leite 
integral tende a elevar-se com o aumento da idade. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Brasília possui ótimas opções para passeios ao ar livre. Os 
seus parques atraem pessoas interessadas na prática de 
exercícios físicos, no lazer em família e na observação das 
belezas naturais. No que se refere aos parques de Brasília, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) No Parque Ecológico Água Claras são encontrados 

gansos, tucanos, capivaras, e bem-te-vis que vivem 
dentre os ipês, ingás e muitas outras árvores 
frutíferas, que foram plantadas por antigos 
chacareiros que ali habitavam antes da implantação 
do parque. 

(B) O Parque Nacional de Brasília, localizado em uma 
região divisória das bacias hidrográficas Amazônica, 
do Prata e do São Francisco, é também conhecido 
como Água Mineral. Ele tem uma vasta área de 
preservação ambiental, oferece duas piscinas de água 
mineral e corrente, espaço para piqueniques à sombra 
de árvores, além de passeios e trilhas nas matas.  

(C) O Jardim Botânico de Brasília está localizado no 
Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Ele 
possui vegetação nativa em excelente estado de 
conservação, jardins temáticos e reserva ecológica 
destinada à pesquisa e preservação do cerrado. 

(D) O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, mais 
conhecido por Parque da Cidade, está localizado 
entre a Asa Sul e o Setor Sudoeste e é um dos 
maiores parques urbanos do mundo. É um dos 
principais centros de lazer ao ar livre da cidade e 
concentra quadras de esportes, lagos artificiais, 
parque de diversões, centro hípico e pistas de 
caminhada, patinação e ciclismo. 

(E) A Torre de TV Digital fica dentro da área do Parque 
Ecológico Dom Bosco. O parque é uma homenagem 
ao padre italiano João Belchior Bosco, que sonhou 
existir, entre os paralelos 15º e 20°, uma terra em que 
leite e mel jorrariam em grande abundância. Do 
local, tem-se uma vista panorâmica da área central de 
Brasília e do Palácio da Alvorada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 
Assinale a alternativa que não indica um princípio da 
estratégia de Saúde da Família. 
 
(A) Integralidade. 
(B) Intersetorialidade. 
(C) Responsabilização e não vinculação da equipe com a 

população adscrita. 
(D) Territorialização e adscrição de clientela. 
(E) Participação e controle social. 
 

QUESTÃO 27  ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
finalidade do dimensionamento do pessoal de enfermagem. 
 
(A) A inadequação numérica e qualitativa dos recursos 

humanos de enfermagem, que lesa a clientela no seu 
direito de assistência à saúde livre de riscos. 

(B) A previsão do quantitativo e qualitativo de 
funcionários requerida para atender, direta ou 
indiretamente, às necessidades de assistência de 
enfermagem da clientela. 

(C) A definição da quantidade de pessoal suficiente para 
atender exclusivamente à demanda médica. 

(D) A correção das falhas no sistema de saúde. 
(E) A manutenção da política salarial nivelada em 

qualquer segmento da assistência de enfermagem. 
 

QUESTÃO 28  ______________________  
 
De acordo com Bara (1997), em relação à administração de 
materiais realizada pelo enfermeiro, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não se pode pensar que a efetividade da 

administração de materiais é garantia para uma 
assistência de qualidade, mas principalmente a forma 
como o enfermeiro se responsabiliza e gerencia os 
recursos materiais repercute na qualidade da 
assistência. 

(B) O enfermeiro deve ter o cuidado de não transformar 
a administração de materiais por ele desenvolvida em 
uma atividade burocrática que vise unicamente à 
manutenção dos interesses financeiros da instituição. 

(C) O fato de o enfermeiro participar da implementação 
de grande parte dos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos no hospital coloca-o na condição de 
desempenhar papel importante na administração de 
materiais. 

(D) A enfermagem tem como objeto de seu trabalho o 
processo saúde-doença de indivíduos e coletividades 
e como finalidade a transformação desse processo 
saúde-doença, que pode ser expresso por meio da 
assistência à saúde. 

(E) Os recursos materiais chegam a representar 75% do 
capital em uma empresa e, em instituições de saúde, 
significam aproximadamente 45% das despesas. 

 

QUESTÃO 29  ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta de vital 
importância na auditoria em enfermagem. 
 
(A) Prescrição médica. 
(B) Exames complementares. 
(C) Evolução de enfermagem. 
(D) Evolução médica. 
(E) Prontuário médico. 
 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
Em 2014, foi incorporada ao calendário oficial de vacinação 
do Ministério da Saúde a vacina contra HPV para meninas 
de, a princípio, 11 a 13 anos de idade. Em relação a esse 
tema, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a 
quantidade de doses e a rotina de administração. 
 
(A) Duas doses, sendo a segunda dois anos após a 

primeira. 
(B) Duas doses, sendo a segunda um ano após a 

primeira. 
(C) Três doses, sendo a segunda seis meses após a 

primeira e a terceira dois anos após a primeira. 
(D) Três doses, sendo a segunda seis meses após a 

primeira e a terceira cinco anos após a primeira. 
(E) Quatro doses, sendo uma a cada seis meses. 
 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
No diagnóstico do diabetes, a hemoglobina glicada é um 
teste muito importante para a avaliação do controle glicêmico 
em médio prazo. Esse prazo é de 
 
(A) 2 a 3 meses. 
(B) 4 a 5 meses. 
(C) 6 a 8 meses. 
(D) 8 a 10 meses. 
(E) 10 a 12 meses. 
 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
Quanto à participação do enfermeiro na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É obrigatória a participação do enfermeiro na CIPA. 
(B) Os treinamentos deverão ser realizados a cada dois 

anos, com a obrigatoriedade de serem ministrados 
pelo enfermeiro. 

(C) A CIPA deve ser instituída por qualquer empresa, 
independentemente do número de funcionários 
registrados. 

(D) O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT da 
empresa, entidade patronal, entidade de 
trabalhadores ou por profissional que possua 
conhecimentos acerca dos temas abordados. 

(E) Para cada grupo de 20 funcionários contratados pela 
empresa, é necessária a presença de um enfermeiro. 
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QUESTÃO 33 ______________________  
 
De acordo com a classificação diagnóstica da hipertensão 
arterial de maiores de 18 anos de idade do Ministério da 
Saúde, são consideradas hipertensão grave (nível 3) as 
seguintes alterações de pressão arterial sistólica (PAS) e de 
pressão arterial diastólica (PAD): 
 

(A) PAD < 85 e PAS < 130 mmHg. 
(B) PAD entre 100 - 109 e PAS entre 160 - 179 mmHg. 
(C) PAD = 99 e PAS = 140 mmHg. 
(D) PAD < 90 e PAS > 140 mmHg. 
(E) PAD > 110 e PAS > 180 mmHg. 
 

QUESTÃO 34 ______________________  
 

Modelo metodológico que possibilita identificar, 
compreender, descrever, explicar e (ou) predizer as 
necessidades humanas de indivíduos, famílias e 
coletividades, em face de eventos do ciclo vital ou de 
problemas de saúde, reais ou potenciais, e determinar que 
aspectos dessas necessidades exigem uma intervenção 
profissional de enfermagem.  
 
As informações apresentadas correspondem ao conceito de 
 
(A) avaliação de enfermagem. 
(B) prescrição de enfermagem. 
(C) planejamento de enfermagem. 
(D) processo de enfermagem. 
(E) intervenção de enfermagem. 

 
QUESTÃO 35 ______________________  
 
Considerando os riscos de contaminação, a cirurgia em um 
paciente que apresenta quadro febril, abdome plano e rígido, 
sinal de Blumberg positivo com diagnóstico de apendicite 
supurada é classificada como 
 
(A) infectada. 
(B) limpa. 
(C) potencialmente contaminada. 
(D) contaminada. 
(E) potencialmente infectada. 
 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um lugar de 
referência e tratamento para pessoas que sofrem com 
transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais 
quadros, cuja severidade e (ou) persistência justifiquem a 
permanência do paciente em um dispositivo de cuidado 
intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida, e 
deve contar com espaço físico adequado para o atendimento 
à demanda. A esse respeito, os espaços que não integram as 
instalações do CAPS são 
 
(A) consultórios para atividades individuais,  tais como 

consultas, entrevistas e terapias. 
(B) dormitórios. 
(C) salas para atividades grupais. 
(D) refeitórios. 
(E) espaços de convivência. 
 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Distúrbio hidroeletrolítico que tem como sintomas de 
acometimento do sistema nervoso central cefaleia, anorexia, 
letargia, desorientação, convulsão e coma, e tem como 
tratamento a infusão de solução salina isotônica ou 
hipertônica.  
 
Essas informações se referem à 
 
(A) hipopotassemia. 
(B) hiperpotassemia. 
(C) hiponatremia. 
(D) hipernatremia. 
(E) hipomagnesemia. 
 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Assinale a alternativa relacionada à assistência de 
enfermagem nos cuidados paliativos. 
 
(A) Hospitalização. 
(B) Reanimação a qualquer custo. 
(C) Assistência exclusivamente médica. 
(D) Assistência domiciliar com equipe multidisciplinar. 
(E) Uso de materiais e equipamentos de ponta. 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
 

A África vem passando pelo maior surto de ebola conhecido 
nos últimos tempos. Quando realiza os cuidados aos 
pacientes contaminados, o profissional de enfermagem deve 
utilizar equipamentos de proteção individual e providenciar o 
isolamento desses pacientes. Acerca desse assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O isolamento deve ser aéreo, pois a maior forma de 
contaminação dessa doença é por via respiratória. 

(B) A porta de entrada do vírus são as mucosas e a pele 
com lesões de continuidade, portanto o isolamento 
deve ser de contato com barreiras técnicas. 

(C) Já existe uma vacina capaz de evitar a contaminação, 
que não é utilizada em razão da falta de recursos 
econômicos no continente africano. 

(D) Não é necessária a autoclavagem e (ou) incineração 
das roupas utilizadas pelos contaminados; basta a 
lavagem simples. 

(E) Dor de garganta, erupção cutânea, petéquias, olhos 
vermelhos e edemaciados, hematêmese, melenas e 
epistaxes são todos sintomas relacionados à 
contaminação por ebola. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 

Para o tratamento da Influenza Pandêmica A (H1N1), o 
Ministério da Saúde recomenda o tratamento com a 
medicação antiviral oseltamivir. Assinale a alternativa 
correta quanto à dose desse medicamento a ser administrada 
duas vezes ao dia, por cinco dias, em pacientes adultos com 
mais de 40 kg. 
 
(A) 25 mg. 
(B) 30 mg. 
(C) 45 mg. 
(D) 50 mg. 
(E) 75 mg. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Considere o caso de pacientes portadores de insuficiência 
renal crônica (IRC) em hemodiálise por fístula arteriovenosa. 
Quanto aos cuidados de enfermagem com esse tipo de 
tratamento, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Verificar radiograficamente a posição antes do uso. 
(B) Não verificar a PA no membro com acesso. 
(C) Auscultar sopro e verificar se há frêmito a cada oito 

horas. 
(D) Não ocluir totalmente o vaso em caso de 

sangramento pós-diálise a partir do sítio da agulha. 
(E) Verificar se há roupas apertadas ou contenções no 

membro de acesso. 
 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Observe, a seguir, alguns diagnósticos de enfermagem para o 
portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 
 

I. Troca gasosa deficiente relacionada ao desequilíbrio 
entre ventilação e perfusão evidenciada pela 
cianose. 

II. Eliminação ineficaz das vias aéreas relacionada à 
broncoaspiração evidenciada por dispneia e tosse. 

III.  Intolerância à atividade física relacionada ao 
aumento da fadiga evidenciada pela dispneia ao 
menor esforço. 

 
No que se refere à elaboração do plano de cuidados para o 
paciente, assinale a alternativa que não se adequa. 
 
(A) Avaliar o grau de dispneia e hipóxia. 
(B) Verificar presença de edema em MMSS. 
(C) Treinar a respiração diafragmática. 
(D) Estimular as técnicas de conservação de energia. 
(E) Prevenir infecções. 
 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Em relação ao enfrentamento do tabagismo no Brasil, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Com o objetivo de potencializar as práticas 

antitabagistas no Brasil, as ações são centralizadas 
no nível federal, sob a responsabilidade do 
Ministério da Saúde. 

(B) O tabagismo passivo deixou de ser preocupação para 
as autoridades em saúde, pois atinge uma parcela 
pouco significativa da população. 

(C) Por meio do Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo, a abordagem cognitivo-comportamental 
passa a ser fornecida gratuitamente à população 
brasileira, a qual combina intervenções cognitivas com 
treinamento de habilidades comportamentais. 

(D) A participação em programas antitabagistas poderá 
ser compulsória e indicada por familiares nos casos 
crônicos. 

(E) O tratamento contra o tabagismo no Brasil é 
exclusivamente medicamentoso. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
O profissional que trabalha com redução de danos é aquele 
que 
 
(A) realiza controle e gerenciamento de riscos na 

comunidade. 
(B) trabalha com a Defesa Civil prevenindo desastres 

naturais. 
(C) trabalha junto à população para reduzir danos morais. 
(D) trabalha exclusivamente com prevenção das DSTs. 
(E) desenvolve atividades de sensibilização, 

conscientização, orientação e acompanhamento de 
usuários de álcool, fumo e outras drogas, orienta a 
população quanto ao uso de contraceptivos, acerca 
do sexo seguro e a respeito do vírus HIV, entre 
outras funções. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
O conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, 
riscos e danos à saúde de populações que vivem em 
determinados territórios, garantindo-se a integralidade da 
atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como 
coletiva dos problemas de saúde, define a vigilância 
 
(A) em saúde. 
(B) epidemiológica. 
(C) sanitária. 
(D) ambiental. 
(E) pública. 
 

QUESTÃO 46 _______________________  
 

 
 
A tabela apresentada é utilizada para a avaliação do(a) 
 
(A) grau de mobilidade. 
(B) capacidade do autocuidado. 
(C) nível de debilidade. 
(D) nível de senilidade. 
(E) viabilidade de alta hospitalar. 



PROVA A
PLIC

ADA

 

CONCURSO PÚBLICO – SEAP/SES-NS 601 – ENFERMEIRO – TIPO “C” PÁGINA  10/10 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Durante a avaliação de equimoses, nos casos de violência 
física contra crianças e adolescentes, pode-se definir a idade 
das lesões considerando sua evolução cromática. Uma lesão 
que se apresenta esverdeada possui tempo de evolução de 
 
(A) 1 a 3 dias. 
(B) 4 a 6 dias. 
(C) 7 a 12 dias. 
(D) 13 a 21 dias. 
(E) 22 a 30 dias. 
 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
No caso de abordagem à mulher vítima de violência, durante 
o acolhimento, o profissional de saúde deve ter a percepção 
de alguns indicadores. Assinale a alternativa que não 
representa um desses indicadores. 
 
(A) Transtornos crônicos, vagos e repetitivos. 
(B) Entrada tardia no pré-natal. 
(C) Companheiro muito controlador; reage quando 

separado da mulher. 
(D) Ansiedade. 
(E) Presença de vômitos em jato. 
 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
O conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 
tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, 
com garantia de continuidade de cuidados e integrada às 
Redes de Atenção à Saúde, define a (o) 
 
(A) saúde da família. 
(B) hospital dia. 
(C) trabalho de grupo. 
(D) assistência domiciliar. 
(E) saúde do trabalhador. 
 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Na assistência domiciliar, a relação entre o cuidador e a 
equipe de atenção básica deve ser harmônica. Em relação ao 
cuidador e às atividades realizadas por ele, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O cuidador constitui-se atualmente como uma 

profissão, pois requer cada vez mais formação 
técnica especializada. 

(B) Para garantir a neutralidade no tratamento, não se 
recomenda que o cuidador faça parte da família do 
paciente.  

(C) É recomendável que o cuidador seja orientado pela 
equipe de atenção básica nos cuidados a serem 
realizados diariamente no próprio domicílio. 

(D) Não compete ao cuidador a realização de banho 
completo e higiene íntima. 

(E) Uma atribuição do cuidador é a administração de 
medicamentos, inclusive em vias parentais, conforme 
a prescrição. 
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