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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

ENFERMEIRO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

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

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

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

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

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

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 08 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

A SEMENTE, A FLOR E O FRUTO DA SABEDORIA 

 

O ser humano busca a felicidade, desde que surgiu no mundo e se reconheceu capaz de 1 

produzir cultura e transformar o ambiente em que vive. Essa busca faz parte das energias 2 

fundamentais que movem o espírito humano. Aristóteles já sabia disso, há mais de dois 3 

milênios. 4 

Mesmo na obscuridade das antigas cavernas, subjugado aos penosos afazeres do caçar 5 

seu alimento e coletar frutas e folhas da natureza, nossos ancestrais marcavam a sua diferença 6 

atávica dos outros animais por um atributo muito simples, muito singelo, mas fundamental: a 7 

habilidade para sorrir. 8 

Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado palpável da sua constante busca pela 9 

satisfação. Naquele tempo em que contava mais a maçã que saciava a fome do que a saciedade 10 

metafísica da alma, o significado de felicidade devia ser barriga cheia, caverna seca, abrigo 11 

seguro e sexo satisfeito. [...] 12 

A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico sobre o homem. Machado de Assis 13 

fala, por exemplo, a respeito de um personagem de A mão e a luva: “Ao voltar para casa, uma 14 

criança que brincava na rua, em camisa, com os pés na água barrenta da sarjeta, fê-lo parar 15 

alguns instantes, invejoso daquela boa fortuna da infância, que ri com os pés no charco.” Mas 16 

não precisamos mais do que o olhar à nossa volta. Nos pontos de ônibus, nos bares, nas ruas, no 17 

trabalho, todo o mundo luta para conquistar coisas que lhes tragam alegria, a manifestação 18 

imediata da felicidade. Não nos sentimos bem quando topamos com alguém na rua a assobiar 19 

uma canção? Não achamos maravilhoso passear nas cidades pequenas, onde as pessoas olham 20 

nos olhos da gente e dizem “bom dia”, coisa que o habitante da metrópole esqueceu?  21 

Não é isto um pouco da felicidade? 22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Adaptado de CHALITA, Gabriel. Os dez mandamentos da ética.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003, p. 19-21. 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01)  Considere as seguintes afirmações:  

 

I. Embora a busca pela felicidade seja algo constante 

na vida do ser humano, verifica-se, na atualidade, 

que os homens estão tornando-se cada vez mais 

angustiados.  

II. Desde tempos remotos, com a sua habilidade para 

sorrir, o ser humano vem conseguindo conquistar 

mais espaço no mercado de trabalho. 

III. A capacidade de produzir cultura tem proporcionado 

ao ser humano oportunidades de atingir a satisfação 

plena do seu anseio por felicidade. 

IV. O significado de felicidade para o homem da 

atualidade não é o mesmo da época das cavernas, 

mas permanece nele o desejo de conquistar coisas 

que lhe propiciem felicidade.  

 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS 

em: 

 

A) I e IV 

B) II e III 

C) III 

D) IV   

 

02) “A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico 

sobre o homem.” (L.13) 

       

É coerente com o sentido da frase acima a 

afirmativa: 

 

A) A felicidade é considerada pelo ser humano como 

algo inatingível. 

B) A ideia de felicidade faz surgir no homem o caráter 

transitório da vida. 

C) A ideia de felicidade torna a vida do ser humano 

mais amena, mais suave.   

D) A felicidade é vista pelo homem como um elemento 

causador de muitos transtornos. 

 

03) “Mas não precisamos mais do que o olhar à nossa 

volta.” (L. 16/17)     

        

       Considerando-se o contexto, é INCORRETO afirmar 

que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 

A) No entanto 

B) Entretanto 

C) Contudo 

D) Portanto   

04) Em “fê-lo parar alguns instantes” (L.15/16), a forma 

pronominal destacada refere-se:  

 

A) A Machado de Assis. 

B) A um personagem de A mão e a luva.   

C) Ao autor do texto. 

D) Ao ser humano. 

 

05)  Na oração “há mais de dois milênios” (L.3/4), com a 

substituição do verbo haver por fazer, obtém-se a 

forma verbal: 

 

A) Faz    

B) Fazem 

C) Fazia 

D) Faziam  

 

06)  Mantêm-se a correção e o sentido da oração “Ao 

voltar para casa” (L.14), substituindo-se o segmento 

destacado por: 

 

A) Como voltava para casa 

B) Por voltar para casa 

C) Apesar de voltar para casa 

D) Quando voltava para casa  

 

07)  “Nos pontos de ônibus, nos bares, nas ruas, no 

trabalho, todo o mundo luta para        conquistar 

coisas que lhes tragam alegria, a manifestação 

imediata da felicidade.” (L.17/19) 

 

O segmento em destaque na frase acima exerce a 

mesma função sintática que o termo destacado em: 

 

A) A) “Essa busca faz parte das energias fundamentais 

que movem o espírito humano.”   (L. 2/3)   

B) “Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado 

palpável da sua constante busca pela satisfação.” (L. 

9/10) 

C) “A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico 

sobre o homem.” (L.13) 

D) “Aristóteles já sabia disso, há mais de dois milênios.” 

(L. 3 e 4)  
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ÁREA LIVRE 

08)  “Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado 

palpável da sua constante busca pela satisfação. 

Naquele tempo em que contava mais a maçã que 

saciava a fome do que a saciedade metafísica da 

alma, o significado de felicidade devia ser barriga 

cheia, caverna seca, abrigo seguro e sexo satisfeito.” 

(L. 9/12) 

 

Afirma-se corretamente sobre o trecho acima: 

 

A) As formas verbais encontram-se no pretérito 

imperfeito do modo subjuntivo. 

B) As formas verbais encontram-se no pretérito 

imperfeito do modo indicativo.   

C) O termo “pela satisfação” (L.9/10) exerce, no texto, a 

função sintática de objeto indireto. 

D) No vocábulo “invejoso” (L.16), o elemento destacado 

é um prefixo. 

 

AS QUESTÕES 9 E 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO 

ABAIXO 

 

1. Preciso aprender a ser só 

2. Ah! Se eu pudesse fazer entender 

3. Sem teu amor, eu não posso viver 

4. Que sem nós dois, o que resta sou eu 

5. Eu assim tão só 

6. E eu preciso aprender a ser só 

7. Poder dormir sem sentir teu calor 

8. E ver que foi só um sonho que passou. 

 

                   Marcos Valle & Paulo Sérgio Valle 

 

09)  Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o 

texto: 

 

A) No segundo verso encontram-se três pronomes e 

uma locução verbal. 

B) No primeiro verso existe uma interjeição.   

C) No quarto verso há um advérbio de tempo. 

D) No sexto verso há um pronome demonstrativo. 

 

10)  Em “Se eu pudesse fazer entender” (V.2), o vocábulo 

destacado introduz noção de: 

 

A) Condição   

B) Finalidade 

C) Concessão 

D) Causa  
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11) As relações internacionais viveram uma reviravolta, 

com o restabelecimento das relações diplomáticas 

entre dois países após décadas de rompimento de 

relações diplomáticas. São eles: 

 

A) Argentina e Inglaterra; 

B) China e Rússia; 

C) Cuba e Estados Unidos; 

D) Coréia do Sul e Coréia do Norte. 

 

12) A Venezuela vive recentemente uma situação de caos 

e a Argentina vive o primeiro ano de mandato de seu 

novo presidente. Os nomes de seus presidentes são, 

respectivamente: 

  

A) Raul Castro e José Mujica; 

B) Nicolás Maduro e Mauricio Macri; 

C) Hugo Chaves e Tabarez Vasquez; 

D) Evo Morales e Rafael Correia. 

 

13)  A tragédia do Rio Doce, em MG, repercute pelos 

estragos ao meio ambiente que causam ainda hoje. 

Moradores e ambientalistas criticam a atuação da 

companhia Samarco que tem se recusado, inclusive, 

a pagar multas estabelecidas pela Justiça. A tragédia 

iniciou-se no município mineiro de: 

 

A) Ouro Preto; 

B) Belo Horizonte; 

C) Congonhas; 

D) Mariana. 

 

14) A Operação Lava Jato da Polícia Federal, que gera 

eventos até os dias atuais, foi deflagrada no dia 17 de 

março de 2014, como o foco em um esquema de 

lavagem de dinheiro suspeito de movimentar R$ 10 

bilhões. O personagem central, em seu início, era o 

doleiro: 
 

A) Naji Nahas; 

B) Dario Messer; 

C) Alberto Youssef; 

D) Oscar Frederico Jager. 

15) Atualmente no Brasil, muito se tem falado em 

política, devido aos escândalos que vem à tona a todo 

instante na mídia e nas redes sociais. No entanto, a 

maioria das pessoas desconhece a atual estrutura 

política brasileira. A respeito desta estrutura, julgue 

os itens a seguir em (V) para verdadeiro e (F) para 

falso. 

 

I. O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, 

formada pela União, Estados, Distrito 

Federal e municípios, em que o exercício do poder é 

atribuído a órgãos distintos e independentes, 

submetidos a um sistema de controle para garantir o 

cumprimento das leis e da Constituição. 

II. O Brasil é uma República porque o Chefe de estado é 

eleito pelo povo, por período de tempo determinado. 

É presidencialista porque o presidente da República 

é Chefe de Estado e também Chefe de governo. É 

Federativa porque os estados têm autonomia 

política. 

III. A União está dividida em três poderes, 

independentes e harmônicos entre si. São eles o 

Legislativo, que elabora leis; o Executivo, que atua na 

execução de programas ou prestação de serviço 

público; e o Poder Judiciário, que soluciona conflitos 

entre cidadãos, entidades e o estado. 

IV. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, 

admite a formação legal de vários partidos. O partido 

político é uma associação voluntária de pessoas que 

compartilham os mesmos ideais, interesses, 

objetivos e doutrinas políticas, que tem como 

objetivo influenciar e fazer parte do poder político. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos; 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

C) Todos os itens são verdadeiros. 

D) Todos os itens são falsos. 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federativa_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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16) Aprovada pela Portaria 2.488 de 21 de outubro de 

2011, tem como princípios ordenadores: representar 

um modelo que sirva como porta de entrada do 

usuário aos serviços de saúde, provendo fácil 

alcance, o qual deve ser procurado pelo usuário 

sempre que surgir um problema de saúde novo ou 

recorrente, de modo a estabelecer vínculo, 

longitudinalidade do cuidado, integralidade e 

coordenação da assistência prestada. Estamos 

falando da seguinte política de saúde: 

 

A) Estratégia Saúde da Família 

B) Política Nacional de Atenção Básica 

C) Política Nacional de Humanização 

D) Política de Atenção Integral à Saúde 

 

17) Ao falar em justiça social, entende-se que todos os 

indivíduos devem ter igualdade de oportunidade em 

usar o sistema de saúde. No entanto, no Brasil onde 

as disparidades sociais e regionais e as necessidades 

de saúde variam entre a população, para se cumprir 

esse princípio, deve-se ofertar tratamento igual 

perante os iguais e de forma desigual perante 

situações desiguais. Com isso, estaremos respeitando 

o seguinte princípio norteador do Sistema Único de 

Saúde: 

 

A) Hierarquização 

B) Integralidade 

C) Equidade 

D) Universalidade 

 

18) O princípio, regulamentado pela lei n° 8.142/90, que 

dispõe sobre a participação dos usuários na gestão 

do Sistema Único de Saúde - SUS - é o: 

 

A) Controle Social 

B) Conselho de Saúde 

C) Descentralização 

D) Regionalização 

19) De acordo com a Lei n° 8.080/90, são objetivos e 

atribuições do Sistema Único de Saúde: 

 

I. Executar ações de vigilância epidemiológica como: 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse à saúde. 

II. Executar ações de vigilância sanitária como: a 

produção, o controle e a distribuição de produtos e 

bens de consumo que possam interferir na saúde 

da população, tais como a entrada e saída em 

portos e aeroportos de medicamentos, cosméticos 

e alimentos. 

III. Executar ações de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. 

 

A) Apenas I 

B) Apenas I e II 

C) Apenas III 

D) Apenas II e III 

 

20) A divisão dos serviços de saúde em níveis de 

complexidade compreende três níveis, na qual o 

nível primário refere-se àquele que deve ser 

oferecido diretamente à população, como primeiro 

contato, enquanto os outros, secundário e terciário, 

devem ser utilizados em situações que exijam 

atendimento específico de acordo com a necessidade 

do usuário. Visando oferecer um atendimento dos 

serviços de saúde com melhor eficiência e eficácia, 

esse conceito refere-se ao seguinte Princípio 

Organizacional do Sistema Único de Saúde: 

 

A) Regionalização 

B) Hierarquização 

C) Integralidade 

D) Descentralização 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LEGISLAÇÃO DO SUS                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A gasometria arterial avalia a troca gasosa, através 

da medida das pressões parciais de oxigênio (PaO2) 

e dióxido de carbono (PaCO2), assim como o pH e o 

bicarbonato em uma amostra arterial. Ao realizar 

esse exame o enfermeiro deverá ter alguns cuidados. 

Nesse contexto, analise os itens abaixo e marque a 

alternativa que não apresenta um cuidado de 

enfermagem. 

 

A) Escolher o local mais adequado para a realização do 

procedimento não esquecendo de verificar a 

utilização ou não de medicamentos que possam vir 

causar sangramento. 

B) Explicar o procedimento ao paciente, desde como 

será sua realização, até o que avalia o exame e 

porque ele está sendo realizado. 

C) Após a realização do procedimento deverá se aplicar 

uma pressão de 3 a 5 minutos no local da punção, na 

tentativa de realizar a hemostasia, não esquecendo 

de ao fim realizar um curativo com gazes firmemente 

fixada. 

D) Instruir o paciente a respirar rapidamente e de 

forma profunda, durante o procedimento, explicando 

que o procedimento é indolor. 

 

22) Nas diretrizes 2015 da American Heart Association é 

recomendado o uso da cadeia de sobrevivência 

distinta. Sobre essa temática assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) Pacientes que possuem uma PCREH dependem da 

assistência da comunidade, sendo socorridos por 

leigos que deverão pedir ajuda, aplica a RCP e a 

desfibrilação, caso tenha acesso público ao DEA. 

B) Pacientes que possuem uma PCRIH dependem de um 

sistema de vigilância adequado, interação 

harmoniosa dos vários departamentos e serviços da 

instituição e profissionais capacitados: médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros. 

C) Na PCRIH é recomendado uma sequência pré 

determinada: reconhecimento e acionamento do 

serviço de emergência, RCP imediata de alta 

qualidade, rápida desfibrilação, serviços médicos de 

emergência e suporte avançado de vida e cuidados 

pós PCR. 

D) Existe a necessidade de utilização da RCP imediata 

de alta qualidade e rápida desvibrilação na cadeia de 

sobrevivência de PCRIH e PCREH. 

 

 

 

 

 
23) O tratamento da hipercapnia em pacientes com 

insuficiência respiratória aguda ventilatória baseia-

se além da oxigenoterapia no tratamento das 

doenças que causam disfunção ventilatória, 

incluindo a otimização da capacidade neuromuscular 

e diminuição da carga ventilatória; repouso da 

musculatura; terapias medicamentosas; fisioterapia; 

nutrição adequada e equilíbrio hidroeletrolítico. No 

que se relaciona a oxigenoterapia, temos a ventilação 

mecânica não invasiva como uma opção. Sobre está 

analise as alternativas abaixo e marque a correta. 

 

A) Trata-se de uma estratégia de suporte ventilatório 

com pressão negativa que permite oferecer, as vias 

aéreas, médios fluxos de oxigênio com FiO2 variável 

e ajustável por meio de dispositivos específicos.  

B) Tem como principais objetivos o alivio dos sintomas 

da IRpA, reduzir o trabalho respiratório, oferecer 

conforto durante sua utilização, por trata-se de um 

dispositivo de baixa pressão, e preparar o paciente 

para a intubação. 

C) Os principais indicadores de sucesso na ventilação 

não invasiva são pacientes jovens, bom nível 

neurológico, acidemia e hipercapnia moderada. 

D) Entre suas principais indicações encontramos: 

paciente em parada cardiorrespiratória, hemorragia 

digestiva alta e cirurgia neurológicas ou facial, 

trauma ou deformidade. 

 

24) A hipertensão intracraniana (HIC) é um grave 

problema clínico que deve ser rapidamente 

identificado e controlado para evitar suas 

consequências, tais como sequela e morte. Na 

tentativa de evitar esse fim é essencial o 

reconhecimento e o manejo dessa entidade clínica, 

sendo um dos principais cuidados de enfermagem ao 

paciente com HIC a monitorização da pressão 

intracraniana (PIC). Sobre a HIC assinale a 

alternativa que indica o valor de referência que a 

identifica no paciente. 

 

A) acima de 5mmHg 

B) até 10mmHg 

C) até 15mmHg 

D) acima de 20mmHg 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) A SDRA é caracterizada por edema pulmonar não 

cardiogênico, resultando em aumento do espaço 

morto fisiológico, shunt progressivo e hipoxemia 

grave, além da piora da mecânica pulmonar, 

caracterizada por redução da complacência estática. 

Analisando essa patologia, qual a melhor posição que 

o paciente deverá assumir? 

 

A) Posição de Trendelemburg 

B) Posição Sims 

C) Posição Prona 

D) Posição Decúbito Lateral 

 

26) Entre os principais pontos de discussão e resumo 

para o suporte básico de vida para adultos e 

qualidade da RCP aplicada por socorristas e leigos, 

de acordo com a última atualização de 2015, algumas 

mudanças foram realizadas. Assinale a alternativa 

que indica corretamente: 

 

A) A sequência recomendada para um único socorrista 

foi novamente alterada de C-A-B para A-B-C, para 

minimizar a perda de tempo na ventilação desse 

paciente. 

B) O algoritmo do SBV/adulto foi modificado de modo a 

refletir o fato de que os socorristas podem ativar o 

serviço médico emergência (ou seja, via telefone 

celular) sem sair do lado da vítima. 

C) Atendentes foram treinados a identificar 

rapidamente se é uma hipoglicemia ou uma PCR, 

dando mais ênfase a hipoglicemia devido a conduta 

de resolubilidade ser mais rápida e eficaz. 

D) A velocidade recomendada para as compressões 

torácicas é de 150/min.   

 

27) Icterícia trata-se de um sinal clínico referente a 

inúmeras patologias, indique a alternativa que indica 

esse sinal como um provável achado clínico. 

 

A) Leptospirose 

B) Síndrome coronariana aguda 

C) Gastrite 

D) Colite 

28) O ritmo sinusal normal é iniciado pelo nó sinusal, na 

frequência de 60 a 100 batimentos por minutos 

(bpm). Cada batimento segue o caminho normal do 

sistema de condução, sendo transmitido do nó 

sinusal, pela via atrial, até o tecido juncional AV, e 

depois aos feixes de His, chegando até a Fibras de 

Purkinje. Assim para o impulso chegar por condução 

ao átrio esquerdo ele deverá ser conduzido por uma 

via conhecida como: 

 

A) Feixe intermodais  

B) Feixe Bachmann  

C) Feixes Internodais 

D) Feixes Fechmand 

 

29) A primeira etapa do processo de enfermagem é a 

investigação ou coleta de informações, tendo o 

exame físico como um dos métodos a coleta de dados 

de saúde. Existem quatro técnicas básicas para a 

realização desses exames físicos: inspeção, 

percussão, palpação e ausculta. Sobre essas técnicas, 

analise as afirmativas abaixo e depois marque a 

alternativa correta. 

 

I. A percussão é a técnica mais utilizada pelos 

enfermeiros, envolvendo intensas e repetitivas 

batidas em determinadas áreas do corpo na tentativa 

de avaliar a dor no paciente, indício claro de 

presença de processo infeccioso. 

II. A palpação consiste no toque suave ou aplicação de 

pressão ao corpo, utilizando as pontas dos dedos, do 

dorso ou a palma da mão, sendo bastante utilizada 

para avaliar desidratação, pulsação das artérias e 

vibrações no peito. 

III. O coração, os pulmões e o abdome são estruturas 

que costumam ser examinadas por meio da ausculta, 

tendo nos pulmões a necessidade de utilizar focos 

específicos de auscultas, como o aórtico, pulmonar, 

tricúspide e mitral.  

 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a I e II estão corretas 

D) Todas estão corretas. 
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30) Sobre as etapas do processo de enfermagem, indique 

a alternativa correta. 

 

A) Existe quatro etapas: investigação, diagnóstico, 

implementação e avaliação. 

B) A investigação, etapa inicial do processo de 

enfermagem, trata-se da coleta sistemática de 

informações ou dados, iniciada a partir do primeiro 

contato com o paciente. 

C) O diagnóstico, terceira etapa do processo, é 

reconhecida como a identificação da patologia clínica 

do paciente, por meio dos seus sinais e sintomas. 

D) A implementação, última etapa do processo, envolve 

a execução do plano de cuidados, sendo utilizada a 

prescrição médica como padrão para as condutas de 

enfermagem. 

 

31) Um paciente foi admitido no Hospital da Primavera 

com cefaleia intensa, náusea, vômitos, astenia em 

crise hipertensiva com uma pressão arterial de 180 x 

110 mmHg. Na avaliação médica foi solicitado ao 

Enfermeiro a monitorização de 4 em 4h a checagem 

dos sinais vitais e a avaliação da pressão arterial 

média. Diante desse caso clínico, em uma segunda 

avaliação na qual encontrou-se uma PA: 211 x 100 

mmHg, qual a PAM? 

 

A) 120  

B) 126 

C) 132 

D) 137 

 

32) As feridas oncológicas ocorrem por infiltração de 

células malignas nas estruturas da pele, acometendo 

vasos sanguíneos e linfáticos. Segundo a última 

publicação do protocolo clínico “Promoção Integral 

do cuidado a pacientes com feridas: protocolos 

assistenciais e evidências clínicas” essas úlceras 

poderão ser classificadas quanto ao odor em níveis 0, 

1, 2, 3 e 4. O nível 1 refere-se à ausência de odor, o 

nível 2 ao odor não ofensivo, o nível 3 ao odor 

ofensivo, mas tolerável e o último nível ao odor 

ofensivo e insuportável. Nesse sentido, ao realizar 

curativos de úlceras oncológicas qual seria a 

substância ideal, utilizada e afirmada no último 

protocolo com forte evidência clínica para a redução 

desse odor. 

 

A) alginato de cálcio e sódio 

B) metronidazol 

C) hidrogel 

D) colagenase e papaína 

 

33) A maioria dos órgãos gastrointestinais e acessórios 

para a digestão situam-se no abdome. Este poderá 

ser dividido em 4 quadrantes (quadrante superior 

direito, quadrante superior esquerdo, quadrante 

inferior direito e quadrante inferior esquerdo), 

tendo na linha média a presença da bexiga urinária e 

uretra em mulheres. Assim na análise do exame 

abdominal usando os métodos propedêuticos uma 

sequência obrigatória chama a atenção para que a 

análise e os resultados esperados não tenham falsos 

positivos. Sabendo disso, analise as questões abaixo 

e marque a sequência correta. 

 

A) percussão, palpação, inspeção e ausculta 

B) ausculta, palpação, percussão e inspeção 

C) inspeção, palpação, ausculta e percussão 

D) inspeção, ausculta, palpação e percussão. 

 

34) Uma paciente estava sendo acompanhada por dois 

acadêmicos de enfermagem que discutiam a 

necessidade ou não de utilizar uma cobertura pelo 

risco que a paciente tinha de desenvolver uma lesão 

por pressão. A paciente apresentava-se acamada, 

obnubilada, mobilidade dependente da mudança de 

decúbito, nutrição desequilibrada e incontinência 

urinária. A professora diante da situação perguntou 

para o aluno José qual era sua opinião sobre o caso e 

o mesmo relatou: “Existe a necessidade de se realizar 

mudança de decúbito de acordo com o paciente, 

indicando neste caso a mudança de 1 em 1hora e 

associando a utilização de uma cobertura chamada 

hidrocolóide com alginato para a região sacral, pois 

evidenciei uma hiperemia não fixa o que indica 

apenas risco para o desenvolvimento de uma lesão 

por pressão”. No entanto o aluno Joaquim afirmou 

“discordo professora, existe uma úlcera por pressão 

na região sacral pois mesmo com a hiperemia não 

sendo fixa ainda é uma lesão e indico para o 

tratamento hidrogel para hidratar a pele da paciente, 

associado a uma mudança de decúbito de 3 em 3 

horas”. Quem realmente acertou na conduta? 

Indique a alternativa correta sobre essa resposta. 

 

A) Joaquim estava certo em sua conduta, pois diante de 

uma hiperemia na região sacral poderá afirmar que 

se trata de uma lesão por pressão. 

B) João está completamente certo 

C) Joaquim está completamente certo 

D) João está errado, pois em uma área de hiperemia não 

branqueável na região sacral, como foi afirmado, a 

conduta não é o hidrocoloide com alginato e sim o 

hidrogel como foi indicado por Joaquim.  
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35) A palpação produz informações sobre o tamanho, a 

forma, a consistência e a mobilidade dos tecidos 

normais e de massas incomuns; a temperatura e 

umidade da pele; a presença de qualquer 

sensibilidade e simetria ou assimetria de estruturas 

bilaterais. Uma palpação é muito utilizada na para 

diagnóstico clínico da lesão por pressão de estágio 1. 

Como é conhecida esse tipo específico de palpação? 

 

A) palpação bimanual 

B) fricção com algodão 

C) palpação com a polpa do polegar 

D) palpação utilizando-se o polegar e o indicador em 

forma de “pinça” 

 

36) Alguns enfermeiros ainda confundem a utilização de 

termos como ventilação e respiração. A primeira 

refere-se ao movimento de ar que entra e sai 

(inspiração e expiração) e a respiração refere-se 

exclusivamente a troca de oxigênio e dióxido de 

carbono entre as membranas alveolares e capilares, 

sendo possível calcular esse achado por meio de uma 

fórmula específica conhecida como índice de 

oxigenação. Indique a alternativa que apresenta essa 

fórmula. IO* = índice de oxigenação. 

 

A) IO = 109 – idade x 0,43 

B) IO = PaO2 / FiO2 

C) IO = 21 + 4 x L 

D) IO = 104 – idade/3 

 

37) Vários padrões respiratórios e características 
anormais podem ser identificadas quando as 
frequências respiratórias são avaliadas. A respiração 
Cheyne-Stone refere-se a um padrão respiratório em 
que há aumento gradativo da profundidade das 
respirações, seguido por um período em que a 
respiração para pôr breves instantes, retornando 
depois, podendo indicar proximidade da morte. 
Sobre termos referentes ao padrão respiratório, 
indique a alternativa correta. 

 
A) dispneia trata-se de uma respiração rápida e 

profunda, quase sempre quando o paciente 

apresenta um quadro grave de insuficiência 

respiratória. 

B) ortopneia é a respiração facilitada pelo sentar ou 

pelo levantar-se, tendo com evidência clínica a 

preferência desse modo ventilatório em dispneicos  

C) apneia refere-se a uma respiração difícil ou 

trabalhosa, quase sempre acompanhada de uma 

respiração rápida e superficial. 

D) hipoventilação descreve-se pela presença de uma 

respiração rápida mais superficial. 

38) Todas as prescrições de medicamentos devem 

conter sete componentes: nome do paciente, data e 

hora em que a prescrição foi escrita, nome do 

medicamento, dose a ser administrada, via de 

administração, frequência da administração e 

assinatura da pessoa que prescreve o medicamento. 

Assim, ao analisar a administração de um 

medicamento por via sublingual, alguns cuidados são 

importantes serem salientados. Sabendo disso, 

indique a alternativa que não possui um cuidado de 

enfermagem referente a essa via. 

 

A) Solicitar ao paciente que após a inserção do 

medicamento na via não fale até o medicamento ser 

absorvido. 

B) Avaliar a ação e resposta do medicamento, pois sua 

absorção será rápida. 

C) Manusear o equipamento (seringa, agulha e ampola) 

a ser utilizado do início ao fim de forma estéril, não 

esquecendo da importância da antissepsia. 

D) Comunicar ao paciente que ele não poderá deglutir 

nem mastigar o medicamento durante sua absorção. 

 

39) A via oral (administração de drogas por meio da 

deglutição ou instilação através de uma sonda 

enteral) facilita a absorção das drogas através do 

trato gastrointestinal, sendo a via mais comum, 

segura e econômica. Quais pacientes possuem a 

indicação de administração de medicamentos por 

sonda enteral? 

 

A) Comatosos, com dificuldade de deglutição e com 

distúrbios psiquiátricos. 

B) Pacientes com infarto agudo do miocárdio e 

hanseníases  

C) Dificuldade de deglutição, tuberculose e pneumonia 

D) Angina instável, esclerose múltipla e distúrbios 

psiquiátricos 
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40) A National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) é 

uma organização norte-americana, sem fins 

lucrativos, dedicada a prevenção e ao tratamento de 

lesões por pressão. O grupo dispõe de autoridades 

que emitem recomendações para o desenvolvimento 

de políticas públicas, educação e pesquisa visando a 

melhoria dos resultados na prevenção e tratamento 

de lesões por pressão. Em 13 de abril de 2016 a 

NPUAP, anunciou a mudança da terminologia de 

úlcera por pressão para lesão por pressão. Analise as 

alternativas abaixo e marque a que indica a 

justificativa da mudança. 

 

A) De acordo com a NPUAP a expressão lesão por 

pressão descreve de forma mais precisa esse tipo de 

lesão tanto na pele intacta como na pele ulcerada, já 

que existe estágios que apresentam lesão com tuneis 

e profunda e outras mais superficiais. 

B) De acordo com a NPUAP a expressão úlcera por 

pressão descreve de forma menos precisa esse tipo 

de lesão pois apresenta em todos os seus estágios 

ulcerações evidenciadas, justificando a necessidade 

de mudar o termo para lesão por pressão. 

C) De acordo com a NPUAP a expressão lesão por 

pressão descreve de forma mais precisa esse tipo de 

lesão tanto na pele intacta como na pele ulcerada, já 

que alguns enfermeiros não entendiam porque 

classificar a úlcera por pressão como estágio 1 e 

lesão tissular profunda, se a pele ainda estava intacta 

e não ulcerada. 

D) De acordo com a NPUAP a justificativa encontra-se 

na presença de lesões superficiais e profundas em 

diversos estágios da lesão por pressão, bem como a 

presença de pele intacta e úlcera em outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


